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افغانستان و مشکل 
استفاده از منابع طبیعی

از حمایت های  افغانستان  اخیر که دولت  در چند سال 
گسترده ی بین المللی برخوردار بود، خوش بینی ها نسبت 
که  می دانستند  همه  آن که  با  بود.  بیشتر  نیز  آینده  به 
نخواهد  ادامه  همیشه  برای  جهانی  جامعه ی  کمک های 
داشت، اما اغلب فکر می کردند منابع بدیلی وجود دارند 
که می توان با ظرفیت سازی و سرمایه گذاری روی آن به 
خودکفایی اقتصادی رسید. یکی از این منابع که چشم همه 
به آن دوخته شده و امید ثبات اقتصادی کشور می باشد، 
منابع زیرزمینی یا معادن افغانستان می باشد. بدون شک 
منابع زیرزمینی بزرگترین سرمایه ی افغانستان می باشد و 
می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و توسعه ی این 
کشور داشته باشد. اما دست یابی به این منابع و استفاده 
از آن در جهت خودکفایی اقتصادی کار آسانی نیست و 
نیاز به کارهای فراوانی دارد. در طول یک دهه ی گذشته 
برای  اساسی  کارهای  مفید،  اقدامات  برخی  علی رغم 
استخراج معادن صورت نگرفته است. بنابراین، استخراج 
معادن در کوتاه مدت با چالش های جدی مواجه می باشد و 
نمی توان امیدوار بود که درصورت قطع فوری کمک های 
بین المللی بتوان از آن به عنوان منبع جایگزین استفاده نمود. 
در این جا به چند مورد از مشکالت اساسی برای استخراج 

معادن در کشور اشاره می شود:
عدم تصویب قانون معادن: یکی از مشکالت آنی و فوری 
برای استخراج معادن عدم تصویب قانون معادن می باشد. 
هر چند قانون معادن قباًل از سوی مجلس نمایندگان به 
وجود  به دلیل  را  آن  رییس جمهور  اما  رسیده،  تصویب 

برخی مشکالت توشیح نکرده است. در حال حاضر...

1238 Wednesday  | 01 February 2017 | year 06

ادامه در صفحه 2

صفحه 2

بازگشت جنگ ساالر پیشین 
و تکان شدیدی در سیاست افغانستان

فقدان »حس« مشترک؛
 رویکرد استشهادی به قانون

کابــل، افغانســتان - مذاکره کننــده ی ارشــد تنها 
ــت افغانســتان  ــا حکوم ــه ب ــیان ک ــر شورش رهب
ــد  ــت می گوی ــرده اس ــا ک ــح امض ــان صل پیم
ــه ایــن کشــور  ــه ب ــد هفت ــان چن کــه او در جری
بــاز خواهــد گشــت؛ اقدامــی کــه بــه سیاســت 

ــی ســخت خواهــد... افغانســتان تکان

از 22 دقیقــه گفت وگــوی هیلــی ارشــاد، 
نماینــده ی مجلــس و جاویــد فیصــل معــاون 
ــه  ــک جمل ــه، ی ــت اجرائی ــخنگوی ریاس س
ــاب  ــت و بازت ــش را برانگیخ ــترین واکن بیش
وســیعی یافــت. هیلــی ارشــاد در انتهــای ایــن 

ــه... ــت ک ــی گف ــوی تلویزیون گفت وگ

رییس جمهور به غزنی سفر کند! 
فروش تجهیزات نظامی در بدل 10 افغانی
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 بسیاری از پروژه ها و قراردادهای وزارت معادن با 
شرکت های خارجی به دلیل عدم موجودیت قانون 

معادن در حالت تعلیق قرار دارد.
افغانستان  معادن  قراردادها:  در  شفافیت  عدم   
کنسرسیوم های  و  شرکت ها  توسط  است  قرار 
خارجی استخراج شوند. دولت افغانستان در چند 
سال گذشته قراردادهای زیادی را با شرکت های 
مختلف خارجی جهت استخراج معادن این کشور 
امضا کرده است. وزارت معادن بارها از شفافیت 
در روند قراردادها به مردم اطمینان داده است، اما 
در  جدی  مشکالت  گزارش ها  برخی  اساس  بر 
قراردادهای وزارت معادن با شرکت های خارجی 
وجود دارد. این مساله هرچند نیاز به بررسی های 
بیشتری دارد، اما بی گمان اگر شفافیت الزم در قرار 
دادها وجود نداشته باشد و منافع افغانستان درآن 
لحاظ نگردیده باشد، استخراج معادن نه تنها سودی 
برای افغانستان نخواهد داشت که به بسا مشکالت 
دیگر نیز دامن خواهد زد. نمونه هایی از تجربه های 
ناکام استخراج معادن توسط شرکت های بیرونی 
این  دارد.  وجود  جهان  کشورهای  از  برخی  در 
یافته  نمود  اقتصادی  درحوزه ی  نه تنها  ناکامی ها 
و  سیاسی  بی ثباتی های  به  منجر  بلکه  است، 
دخالت های بیرونی در امور کشورها نیز گردیده 
است. شفافیت در قرار دادهای معادن در افغانستان 
از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. عالوه براین، 
اگر در واگذاری امر استخراج معادن به کشورهای 
نشده  رعایت  سیاسی  مالحظات  برخی  بیرونی، 
از  برخی  ناکام  تجربه ی  نیز  افغانستان  باشد، 
کشورها را تکرار خواهد کرد. به دلیل موقعیت و 
با  این مساله می تواند  افغانستان،  شرایط حساس 
گستردگی بیشتر در حوزه های اقتصادی و سیاسی 

مطرح شود.
ازمشکالت  یکی  بایست  نیز  را  ناامنی  ناامنی: 
اساسی فراراه  استخراج معادن افغانستان دانست. 
برای  عالقمندی ها  تا  شده  باعث  امنیت  فقدان 
اکثر  و  یابد  کاهش  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
تمایلی  بین المللی  کنسرسیوم های  و  شرکت ها 
برای سرمایه گذاری از خود نشان ندهند. بسیاری 
سرمایه گذاری  آماده ی  که  هم  شرکت هایی  از 
شده اند، عمال نمی توانند به دلیل ناامنی کار خود را 
آغاز کنند. به عنوان نمونه شرکت چینی که برنده ی 
داوطلبی استخراج معدن مس عینک می باشد بارها 
ناامنی  از  ناشی  با مشکالت  در جریان کار خود 
عمال  می تواند  وضعیت  این  است.  شده  مواجه 
روند استخراج معادن افغانستان را سال ها به تاخیر 
این  است،  نگرانی  اصلی  مایه ی  آنچه  بیاندازد. 
است که با گذشت هر سال وضعیت امنیتی نسبت 
به سال های قبل بدتر شده و این آشفتگی ناشی از 
فقدان امنیت اثرات گسترده تری را بر روند جذب 
سرمایه گذاری ها و آغاز عملیات استخراج معادن 

به جا می گذارد.
جدی ترین  از  یکی  الزم:  زیرساخت های  نبود 
مشکالتی که روند استخراج معادن را به چالش 
ناممکن ساخته  یا الاقل در کوتاه مدت  کشیده و 
کشور  در  الزم  زیرساخت های  فقدان  است، 
برای  اساسی  نیازمندی های  از  یکی  می باشد. 
استخراج معادن موجودیت زیرساخت هایی نظیر 
کار  نیروی  فراوان،  انرژی  حمل ونقل،  سیستم 
انسانی و ظرفیت های دیگر می باشد. در حال حاضر 
زیرساخت ها وجود  امکانات و  این  از  هیچ یک 
توان  از  نیز  زمینه  دراین  سرمایه گذاری  و  ندارد 
دولت افغانستان بیرون است. فقدان این امکانات 
و ظرفیت ها نه تنها عملیات استخراج را به تعویق 
می اندازد، بلکه عماًل شرکت های سرمایه گذار را 
فراهم آوری همه ی  بی تمایل می سازند. چون  نیز 
این نیازمندی ها به سرمایه گذاری های هنگفتی نیاز 
دارد که در بسا موارد سود استخراج معادن شاید 

نتواند آن را تامین کند.
نمی توان  چالش ها  و  مشکالت  این  به  توجه  با 
افغانستان  در  معادن  استخراج  که  بود  امیدوار 
کشور  در  اقتصادی  رونق  باعث  کوتاه مدت  در 
سرمایه گذاری  اهمیت  درک  وجود  با  می گردد. 
روی معادن، دولت تاکنون اقدامات چندان موثری 
حاضر  شرایط  در  آنچه  است.  نداده  انجام  را 
در  سرمایه گذاری  می کند،  ایجاب  افغاستان  در 
بخش های دیگر نظیر زراعت و مالداری، تجارت، 
حمایت  و  کوچک  تولیدی  بخش های  تقویت 
با  که  است  خصوصی  سرمایه گذاری های  از 

هزینه های کمتری می تواند ممد واقع شود.
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داکتر عبداهلل: 
دشمن را پیش از بهار سرکوب کنید

سپکو خطاب به غنی: 
اقدامات برای مبارزه با فساد بیشتر شود

زاخیلوال: 
حکومت بدون هیچ پیش شرطی آماده ی 

مذاکره با طالبان است

سردی هوا در جوزجان 
جان 47 تن را گرفت
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اطالعــات روز: عمــر زاخیــوال، ســفیر افغانســتان 
در پاکســتان گفتــه اســت کــه حکومــت افغانســتان 
بــدون هیــچ  پیش شــرطی آمــاده ی مذاکــره بــا 

ــان اســت. گــروه طالب
ــه خبرگــزاری  ــه روز دوشــنبه ب ــوال ب ــای زاخیل آق
ــه  ــب گفت ــن مطل ــراز ای ــن ضمــن اب شــینهوای چی
کــه تاهنــوز هیــچ مذاکــره ی رســمی بیــن حکومــت 

افغانســتان و گــروه طالبــان انجــام نشــده اســت.
در همیــن حــال آقــای زاخیلــوال افــزوده کــه 
بــا دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر و شــماری 
ــروه در  ــن گ ــوذ ای ــان پرنف ــران و فرمانده از رهب

ــت. ــاس اس تم
ــر پیش شــرط های  او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی ب
مطــرح شــده از ســوی طالبــان گفتــه اســت: 
ــز  ــی را در می ــه طرح ــد هرگون ــان می توانن »طالب
مذاکــره بیاورنــد، امــا مــا پیش شــرط ها بــرای 

گفت وگــو را ممنــوع قــرار داده  ایــم.«
رونــد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان از ســال گذشــته 
بــه این ســو متوقــف شــده اســت. ایــن گــروه پیــش 
از ایــن بــرای آغــاز مذاکــرات چندیــن پیش شــرط 
از  رهبران شــان  نــام  شــدن  بیــرون  جملــه  از 
فهرســت تحریم هــای ســازمان ملــل، خــروج 
ــی  ــای خارجــی از افغانســتان و رهای ــل نیروه کام
ــرده  ــن ک ــا تعیی ــروه از زندان ه ــن گ ــای ای اعض
افغانســتان  از ســوی  پیش شــرط ها  ایــن  بــود. 

ــول نشــد. قب
رد  ضمــن  پاکســتان  در  افغانســتان  ســفیر 
ــی  ــر فرصت ــا از ه ــه »م ــه اســت ک پیش شــرط گفت
ــح اســتقبال می کنیــم.  ــای صل ــرای گفت وگوه ب
ــان  ــا از طالب ــت خارجی ه ــه حمای ــی ک در صورت
متوقــف شــود، مــا راه مــان را بــرای کنــار آمــدن بــا 

ــم.« ــدا می کنی ــان پی طالب
ــان در مــورد حضــور نیروهــای خارجــی  او همچن
در افغانســتان گفتــه اســت شورشــگری فعلــی 
در  خارجــی  نیروهــای  تــا  می کنــد  ایجــاب 

ــد. ــی بمانن ــتان باق افغانس
ــس  ــد پ ــگ نباش ــر جن ــه اگ ــوال گفت ــای زاخیل آق
ــتان  ــا در افغانس ــن نیروه ــرای حضــور ای ــی ب دلیل
نمی مانــد و گــروه طالبــان صادقانــه خواهــان 
خــروج آنــان اســت. تحقــق ایــن امــر از راه صلــح 

ــگ. ــه از راه جن ــت ن ــن اس ممک

والیــت  محلــی  مقام هــای  روز:  اطالعــات 
جوزجــان گفته انــد کــه ســردی هــوا در ولســوالی 
درزاب ایــن والیــت جــان 47 تــن را گرفتــه 

ــت. اس
حلیمــه ســادات، عضــو شــورای والیتــی جوزجان 
ــل  ــراد به دلی ــن اف ــت ای ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
عــدم دسترســی بــه مراکــز صحــی، مســدود 
ــود ســرپناه  ــز نب ــرف و نی ــودن راه هــا، ریــزش ب ب

جان  شــان را از دســت داده انــد.
ــزوده کــه در ولســوالی درزاب  ــم ســادات اف  خان
ــن  ــه ای ــده ب ــرف باری ــر ب ــانتی مت ــش از 7۰ س بی
ســبب شــماری از خانه هــا نیــز ویــران شــده 

اســت.
ولســوالی دورافتــاده ی درزاب پیــش ایــن نیــز 
ــوده اســت.  در پنجــم  ــدادی ب ــن روی شــاهد چنی
ــت  ــی والی ــای محل ــال مقام ه ــن س ــوس همی ق
جوزجــان گفتنــد کــه 2۰ تــن در اثــر ســردی هــوا 

ــد.  ــان باخته ان ــات ج ــود امکان و نب
ــه ی والیــت  ــده امنی رحمــت اهلل ترکســتانی، فرمان
ــوالی  ــراد در ولس ــن اف ــود ای ــه ب ــان گفت جوزج
همــه  قربانیــان  ایــن  داده انــد.  جــان  درزآب 

بیجاشــدگان داخلــی بودنــد.
باشــندگان ایــن محــل در ایــن والیــت دورافتــاده 
کــه بــا ترکمنســتان همســرحد اســت، بــه بــرق و 

تأسیســات صحــی دسترســی ندارنــد.
دیگــر  در  هــوا  ســردی  و  شــدید  برف بــاری 
ــت.  ــه اس ــی گرفت ــز قربان ــور نی ــای کش والیت ه
بــه تاریــخ 9 همیــن مــاه وزارت دولــت در امــور 
ــر  ــه از اث ــرد ک ــالم ک ــوادث اع ــه ح ــیدگی ب رس
 15 در  شــدید  بارندگی هــای  و  بــرف  بــارش 
ــد و 16 تــن دیگــر  والیــت 21 تــن جــان باخته ان

زخمــی شــده اند.
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فرمانــده  امرخیــل،  امیــن اهلل  روز:  اطالعــات 
ــی  ــه اســت کــه نیروهــای امنیت ــی گفت پولیــس غزن
ــاغ ایــن والیــت  ــژه پولیــس در ولســوالی قره ب به وی
فــروش  بــه  را  مهمات شــان  و  جنگ افزارهــا 

نند. می رســا
آقــای امرخیــل همچنــان گفتــه کــه ایــن نیروهــا بــه 
وظایف شــان نیــز حاضــر نمی شــوند و ایــن مســأله 

باعــث بدتــر شــدن وضعیــت امنیتــی می شــود.
امرخیــل گفتــه اســت: »هماهنگــی نیســت، طــوری 
ــود  ــی وج ــچ هماهنگ ــیم هی ــر می ش ــا خب ــه م ک
ــاال  ــن ح ــه همی ــم ک ــا می دانی ــاغ، م ــدارد در قره ب ن
بیشــتر از دو یــا ســه نفــر د پوســته ها نیســتند، 
ــل مکمــل  ــد، تی ــا را مکمــل می گیرن همــه معاش ه
ــه ده  ــه ب ــردم ک ــر ک ــی ره گی ــه کس ــد. م می گیرن

ــت.« ــات را می فروخ ــی مهم افغان
از ســوی دیگــر عبدالکریــم متیــن، والــی غزنــی بــه 
ــور  ــه او از رییس جمه ــه اســت ک ــوز گفت ــا نی آریان
غنــی خواســته اســت تــا به منظــور بررســی اوضــاع 

شــخصاً بــه ایــن والیــت ســفر کنــد.
رییس جمهــور  از  »مــن  افــزوده:  متیــن  آقــای 
ــا مــردم از نزدیــک  خواســتم تــا بــه غزنــی رفتــه ب
ــه  ــردم ب ــده ک ــه وع ــم، طــوری ک غم شــریکی نمای
نمایندگــی تمــام اوضــاع ره خــودم مطــرح می کنــم 
ــی  ــدر قربان ــت و چق ــه اس ــا چ ــکالت م ــه مش ک

ــم.« داده ای
ــه  ــربازان ب ــودن س ــر نب ــات  و حاض ــروش مهم ف
وظایف شــان، امــا در مقابــل دریافــت معاشــات 
نیســت.  تازه یــی  موضــوع  مکمــل  به صــورت 
فــروش  از  گزارش هایــی  نیــز  ایــن  از  پیــش 
مهمــات نیروهــای امنیتــی حتــا بــه گروه هــای 
ــربازان  ــت. »س ــده اس ــر ش ــلح منتش ــف مس مخال
خیالــی« یکــی از چالش هــای جــدی نیروهــای 
امنیتــی در افغانســتان اســت و بــه آن عــده ســربازانی 
ــت  ــرف دول ــان از ط ــه معاش ش ــود ک ــه می ش گفت
حوالــه می شــود امــا آنــان در وظایف شــان حضــور 

ــد. ندارن

ــه  ــس اجرایی ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــات روز: عب اطالع
ــک  ــو( در رأس ی ــنبه، 12 دل ــروز )سه ش ــح دی صب
هیــأت بلندپایــه ی حکومتــی به منظــور بررســی 
ــت.  ــت رف ــن والی ــه ای ــد ب ــی هلمن ــت امنیت وضعی
ــای  ــی مقام ه ــاع و برخ ــر دف ــی، وزی ــداهلل حبیب عب
ــد. ــی می کردن ــداهلل را همراه ــای عب ــز آق ــر نی دیگ
ــا مســئوالن نیروهــای  ــدار ب ــه در دی رییــس اجرایی
امنیتــی خطــاب بــه آن هــا گفــت »دشــمن« را پیــش 
ــراه رســیدن بهــار در اطــراف شــهر لشــکرگاه  از ف

ــد. ــرکوب کنی ــد س ــوالی های هملن ــز و ولس مرک
ــه، مســئوالن  ــی ریاســت اجرایی براســاس خبرنامه ی
ــه گــزارش از وضعیــت  امنیتــی هلمنــد ضمــن ارائ
ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــد ک ــد، گفته ان ــت هلمن والی
ــه  ــود یافت ــته بهب ــه گذش ــبت ب ــت نس ــن والی ای

اســت.
و  نظامــی  فرماندهــان  بــا  دیــدار  در  عبــداهلل 
ــد  ــن تأکی ــد ضم ــت هلمن ــی والی ــای محل مقام ه
ــا، از  ــان آن ه ــتر می ــجام بیش ــی و انس ــر هماهنگ ب
ــی  ــی قدردان ــای امنیت ــارزات نیروه ــا و مب قربانی ه

ــرد. ــتایش ک و س

ــه  ــان داده ک ــد اطمین ــی هلمن ــه مســئوالن نظام او ب
ــا را  ــای آن ه ــی نیازمندی ه ــدت مل ــت وح حکوم

ــد. ــرآورده می کن ب
ــس از آن  ــاع پ ــر دف ــداهلل و وزی ــای عب ــفر آق س
ــی و دیگــر  ــور غن ــه رییس جمه انجــام می شــود ک
ــق  ــنبه از طری ــام روز دوش ــه ش ــای بلندرتب مقام ه
ــی  ــی و نظام ــئوالن ملک ــا مس ــس ب ــو کنفران ویدئ

ــد. ــت کردن ــد صحب هلمن
ــه  ــت ک ــور اس ــن کش ــای ناام ــد از والیت ه هلمن
ــوالی های آن  ــر ولس ــز و اکث ــان در مرک ــروه طالب گ
حضــور پررنــگ دارنــد. چنــد ولســوالی آن نیــز در 

کنتــرل گــروه طالبــان اســت.
آقــای عبــداهلل در حالــی بــه نیروهــای امنیتــی 
ــش  ــیان ره پی ــه شورش ــد ک ــت می ده کشــور هدای
از رســیدن فصــل بهــار نابــود کننــد کــه گروه هــای 
ــرم  ــای گ ــان در فصل ه ــمول طالب ــی به ش شورش
ــی  ــند. گزارش های ــدت می بخش ــگ را ش ــال جن س
وجــود دارد کــه طالبــان در فصــل زمســتان تجدیــد 
قــوا می کننــد و آمادگــی جنــگ در فصل هــای 

گــرم را می گیرنــد.

ــژه ی  ــازرس وی ــپکو، ب ــان س ــات روز: ج اطالع
بازســازی  بــرای  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت 
ــو(  ــنبه، 12 دل ــروز )سه ش ــیگار( دی ــتان )س افغانس
ــی در ارگ ضمــن  ــا رییس جمهــور غن ــدار ب در دی
ســتایش از اقدامــات حکومــت افغانســتان در امــر 
ــد  ــه بای ــت ک ــه اس ــاد اداری گفت ــا فس ــارزه ب مب

ــود. ــتر ش ــاد بیش ــارزه فس ــرای مب ــات ب اقدام
جــان ســپکو در روزهــای اخیــر بــا شــماری دیگــر 
از مقام هــای افغانســتان از جملــه عبــداهلل عبــداهلل، 

رییــس اجراییــه نیــز دیــدار کــرده اســت. 
براســاس خبرنامــه ی ارگ، آقــای ســپکو در دیــدار 
ــات  ــد اقدام ــت: »بای ــه اس ــور گفت ــا رییس جمه ب
ــد  ــود و رون ــتر ش ــاد بیش ــا فس ــارزه ب ــرای مب ب
ــداوم  ــف ت ــای مختل آوردن اصالحــات در بخش ه
یابــد. مــا از هرنــوع تــالش و اقدامــات حکومــت 
ــاد اداری  ــا فس ــارزه ب ــوص مب ــتان در خص افغانس

ــم.« ــت می نمای حمای
در  همچنــان  ســپکو  کــه  آمــده  خبرنامــه  در 
بــه رییس جمهورغنــی  اداری  فســاد  خصــوص 
گــزارش داد و از آغــاز کار »موفقانــه«ی مرکــز 
عدلــی و قضایــی و نیــز از اقدامــات »جــدی« 
حکومــت افغانســتان در راســتای مبــارزه بــا فســاد 

بــه رییس جمهــور کشــور تبریــک گفــت.
بــازرس ویــژه ی امریــکا همچنــان گفتــه: »قدم هــای 
جــدی کــه حکومــت افغانســتان در امــر مبــارزه بــا 
ــت و  ــر جدی ــت، بیان گ ــته اس ــاد اداری برداش فس
اراده ی قــوی حکومــت در راســتای مبــارزه بــا ایــن 
ــزارش  ــت در گ ــن موفقی ــه ای ــد ک ــده می باش پدی

ــه  ــاب یافت ــل بازت ــفافیت بین المل ــاد ش ــا و نه م
اســت.«

او تأکیــد کــرده کــه اقدامــات حکومت در راســتای 
مبــارزه بــا فســاد کافــی نبــوده، امــا اقدامــات اخیــر 
حکومــت افغانســتان یــک مســیر »خــوب و عملی« 

را جهــت مبــارزه بــا فســاد ایجــاد کــرده اســت.
ــای  ــه تقاض ــه ب ــپکو در رابط ــال س ــن ح در همی
ــی   ــون پول های ــتان پیرام ــت افغانس ــی حکوم قبل
ــرمایه گذاری  ــا س ــه بانک ه ــاد ب ــق فس ــه از طری ک
شــده نیــز گــزارش داده و گفتــه اســت بررســی ها 
بــه  مــا  و  گرفتــه  صــورت  زمینــه  ایــن  در 

یافته ایــم. دســت  »خوبــی«  پیشــرفت های 
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه این کــه فســاد 
ــر  ــتان اســت، »ب ــی افغانس ــل بی ثبات ــی از عوام یک
ــرده  ــد ک ــده تأکی ــن پدی ــه ای ــارزه ی جــدی علی مب

ــت.« اس
ــه گفتــه ی او، اصالحــات در رونــد خریداری هــا  ب
به ویــژه در وزارت دفــاع ملــی ایجــاد شــده و 
ــترش  ــز گس ــا نی ــایر بخش ه ــات در س ــن اقدام ای

ــد. می یاب
ــد  ــدت فاس ــورهای به ش ــی از کش ــتان یک افغانس
جهــان اســت کــه در ســال های گذشــته در جهــان 
مقــام دوم و ســوم را از نظــر فاســدترین کشــورها 
از آن خــود می کــرد. امــا در گــزارش ســال 2۰16 
ــه ســعود و  ــد پل ســازمان شــفافیت بین المللــی چن
ــس از  ــاد اداری پ ــت. فس ــتم را گرف ــگاه هش جای
ناامنــی یکــی از مشــکالت جــدی افغانســتان گفتــه 

می شــود.
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ــل، افغانســتان - مذاکره کننــده ی ارشــد تنهــا  کاب
ــتان  ــت افغانس ــا حکوم ــه ب ــیان ک ــر شورش رهب
پیمــان صلــح امضــا کــرده اســت می گویــد 
ــور  ــن کش ــه ای ــه ب ــد هفت ــان چن ــه او در جری ک
ــت  ــه سیاس ــه ب ــی ک ــت؛ اقدام ــد گش ــاز خواه ب
ــگ  ــد داد و جن ــخت خواه ــی س ــتان تکان افغانس
بســیار گســترده تر علیــه طالبــان را پیچیــده خواهــد 
جنگ ســاالر  حکمت یــار،  گلبدیــن  ســاخت. 
پیشــین کــه پــس از تهاجــم ســال 2۰۰1 بــا 
نیروهــای امریکایــی جنگیــد و یــک رقابــت تلــخ 
ــرد،  ــتاری ک ــان را پرس ــای افغ ــر جناح ه ــا دیگ ب
ــن  ــه زمی ــالح اش را ب ــت س ــته پذیرف ــال گذش س
بگــذارد. امیــن کریــم، مذاکره کننــده ی ارشــد 
ــتیدپرس  ــه اسوش ــاری ب ــه ی ج ــل هفت او در اوای
گفــت کــه او در »ظــرف چنــد هفتــه، نــه ماه هــا« 

ــت. ــد گش ــت بازخواه ــه پایتخ ب
بــرای  بالقــوه  رقیــب  یــک  حکمت یــار 
ــداهلل،  ــداهلل عب ــی و عب ــرف غن ــور اش رییس جمه
رییــس اجرائیــه پنداشــته می شــود؛ دو فــردی 
ــه ی  ــک توافق نام ــق ی ــور را از طری ــن کش ــه ای ک
ــا پادرمیانــی امریــکا  ــرزاِن تقســیم قــدرت کــه ب ل
حاصــل شــد، از زمــان انتخابــات جنجالــی 2۰14 
عــدم  می توانــد  او  بازگشــت  کرده انــد.  اداره 
اطمینــان سیاســی جدیــد را تزریــق کنــد، ایــن در 
حالــی اســت کــه حکومــت در مقابلــه بــا طالبــاِن 
احیاشــده کــه در چندیــن جبهــه در حال پیشــرفت 

بوده انــد، تقــال می کنــد.
 198۰ دهــه ی  در  پیشــین  جنگ ســاالر  ایــن 
جنــگ  در  ســپس  و  جنگیــد  شــوروی ها  بــا 
داخلی یــی کــه پــس از خــروج آن هــا فــوران کــرد 
ســهم گرفــت و بــا آنچــه کــه اتحــاد شــمال نامیده 
ــرو  ــره ی پیش ــک چه ــداهلل در آن ی ــود و عب می ش
بــود، برخــورد کــرد. وقتــی طالبــان قــدرت را در 
ــرون  ــار بی ــد، حکمت ی ســال 1996 تصــرف کردن
ــا  ــم امریکایی ه ــس از تهاج ــا پ ــد؛ ام ــده ش ران
بازگشــت و بــه مقاومــت علیــه »اشــغال« خارجــی 

متعهــد شــد.

بــا ایــن حــال، نیروهــای او تــا حــدود زیــادی بــه 
صــرف دو والیــت محــدود بودنــد و در ســال های 
اخیــر حمــالت محــدودی را انجــام داده انــد. 
باورهــا برآن انــد کــه او در جایــی در والیــت 
ــه او از  ــی ک ــد - جای ــی باش ــر مخف ــرقی کن ش
حمایــت عمومــی برخــوردار اســت - و گاه گاهــی 
از طریــق مــرزی کــه در آن نزدیکی هــا اســت بــه 

ــد. ــفر می کن ــتان س پاکس
ســال گذشــته او بــه اولیــن رهبــر شورشــیان تبدیل 
ــه ی  ــا حکومــت افغانســتان موافقت نام ــه ب شــد ک
ــه  ــی ک ــت، موافقت نامه ی ــرده اس ــا ک ــح امض صل
بســیاری ها امیــدوار بودنــد می توانــد الگویــی 
ــان  ــا طالب ــترده تر ب ــه ی گس ــک مصالح ــرای ی ب
ــه جمــع بازگشــت نکــرده  ــوز ب ــا او هن باشــد. ام
ــش از  ــد نام ــالمی او می خواه ــزب اس ــت. ح اس
تعقیــب  تحــت  تروریســت های  فهرســت های 
خزانــه داری  وزارت  و  متحــد  ملــل  ســازمان 
]امریــکا[ برداشــته شــود.  کریــم از گفتــن این کــه 
ــن  ــش از ای ــه نام ــل از این ک ــار قب ــا حکمت ی آی
ــاز  ــتان ب ــه افغانس ــود ب ــته ش ــت ها برداش فهرس
خواهــد گشــت خــودداری کــرد و هیــچ نشــانه یی 
ــل  ــازمان مل ــه س ــر این ک ــر ب ــدارد دای ــود ن وج
متحــد یــا واشــنگتن در نظــر دارنــد ]نــام او از ایــن 
ــادا و  ــور کان ــردو کش ــد. ه ــت ها[ را بردارن فهرس
بریتانیــا حــزب اســالمی را یــک گــروه تروریســتی 

می داننــد.
حکمت یــار، ماننــد غنــی، از اکثریــت قومــی 
اندریــو ویلــدر،  افغانســتان اســت و  پشــتوِن 
معــاون رییــِس برنامــه ی آســیا در موسســه ی 
صلــح ایــاالت متحــده می گویــد کــه یــک حــزب 
ــر  ــک بازیگ ــه ی ــد ب ــده می توان ــالمی احیاش اس
قــوی در انتخابــات پارلمانــی 2۰19 تبدیــل شــود. 
او گفــت: »بازگشــت حکمت یــار بــه کابــل قطعــا 
مهــم خواهــد بــود.« »اما اهمیــت بازگشــت او، اگر 
اتفــاق بیافتــد، بیشــتر بــه تاثیــر ورود دوبــاره ی یک 
شــخصیت سیاســی بانفــوذِ به حاشــیه رانده شــده ی 
پشــتون بــه نــزاع سیاســی، و بســیار کمتــر بــه پیش 

ــردد«. ــح، برمی گ ــد صل ــرد رون ب
ــت  ــل گف ــق ایمی ــی از طری ــدر در مصاحبه ی ویل
اکنــون  همیــن  او  بازگشــت  چشــم انداز  کــه 
ــالمی  ــت اس ــزب جمعی ــت ح ــده اس ــث ش باع
متحدســاختن  بــرای  عبــداهلل  چندپارچــه ی 
مقام هایــش بــه هــدف رقابــت بهتــر تــالش کنــد. 
عبــداهلل و غنــی نیــز رقیبــان سیاســی هــم هســتند 
ــه  ــات دشــوار ســه ســال قبــل، ب و پــس از انتخاب
همدیگــر اتهــام تقلــب بســتند. هیچ کســی انتظــار 
نــدارد بازگشــت حکمت یــار بــه جنــگ 15 ســاله 
ــق  ــیعی از مناط ــای وس ــه بخش ه ــان ک ــا طالب ب
روســتایی در جنــوب و شــرق را در کنتــرل دارنــد 
ــد،  ــل دارن ــت کام ــر هشــت ولســوالی حاکمی و ب
ــرای قــدرت بیــن  ــزاع ســه طرفه ب ــان بدهــد. ن پای
ــت  ــد حکوم ــار می توان ــداهلل و حکمت ی ــی، عب غن
ــازد.  ــرق س ــتر متف ــی بیش ــان حیات ــک زم را در ی
میکایــل کوگلمــن، معــاون مدیــر برنامــه ی آســیای 
ــنگتن  ــتقر در واش ــن مس ــز ویلس ــی در مرک جنوب
ــدازه  ــش از ان ــرد بی ــدان نب ــان در می ــت: »طالب گف
ــد،  ــرف می کنن ــی را تص ــد و مناطق ــرک دارن تح
ــودِ  ــایه یی از خ ــالمی س ــزب اس ــه ح در حالی ک
ــن  ــال نیســت.« »م ــدان فع ســابق اش اســت و چن
کال فکــر می کنــم طالبــان زیــاد بــه حکمت یــار و 
توافــق صلــح اش بــا کابــل فکــر نخواهنــد کــرد«.
ــح  ــان صل ــن پیم ــده ی ای ــه مذاکره کنن ــم ک کری
اســت، پشــت دو کمربنــد امنیتــی در ویالیــی 
از  به شــدت  کــه  می کنــد  زندگــی  کابــل  در 
و  افغــان  رقیبــان  او  می شــود.  محافظــت  آن 
ــرد  ــام نمی ب ــا ن ــه از آن ه ــه را ک کشــورهای منطق
بــه تــالش بــرای تخریــب بازگشــت حکمت یــار 
متهــم می کنــد و می گویــد چندیــن فرمانــده 
ــه پایتخــت را  حــزب اســالمی کــه خطــر ورود ب
پذیرفتنــد، دســتگیر شــده اند. حکومــت می گویــد 
بــه توافــق صلــح و بازگشــت حکمت یــار متعهــد 
اســت، توافقــی کــه محمــد هــارون چخانســوری 
ــت«  ــک گام »مثب ــت ی ــت گف ــخنگوی حکوم س

ــود. ــد ب خواه

منتظرین انفجار...
یــادش به خیــر تقریبــًا دو ســال پیــش، آقایــان غنــی و عبــداهلل 
هــر روز کشــمکش داشــتند و حکومــت را کامــل می خواســتند. 
عبــداهلل هــر روز ســاعت های چهــار بعــد از ظهــر قســم 
می خــورد کــه واهلل اگــر از یــک رای خــود تیــر شــوم و غنــی 
ــه جــان  ــی رســید ک ــه جای ــت کار ب ــد. در نهای ــه او می خندی ب
ــم! جنجــال خــوب نیســت.  ــد عزیزان کــری آمــد و گفــت بیایی
ــی،  ــورت ده ــا ق ــت را یک ج ــر کل حکوم ــت اگ ــی گف ــه غن ب
ــداهلل  ــه عب مشــکالت معــده ات دیگــر هــم اضافــه می شــود. ب
گفــت کــه اگــر تــو هــم بخواهــی حکومــت را یک جــا قــورت 
ــگری  ــچ آرایش ــت هی ــد. آن وق ــه می زن ــت دان ــی، صورت کن
ــت وچهار  ــو بیس ــد و ت ــل کن ــو را حاص ــت ت ــد قناع نمی توان
را  حکومــت  می شــوی،  صورتــت  تشــویش  بــه  ســاعت 
ــف اش  ــه نص ــت ک ــر آن اس ــرد. بهت ــی ب ــاد خواه ــی از ی بیخ
این گونــه  را دیگری تــان.  بگیریــد و نصفــش  را یکی تــان 
ــه  ــان صدم ــه ظاهرت ــود و ن ــق می ش ــی خل ــف داخل ــه تکلی ن
ــک  ــان ی ــد در جه ــه دیدن ــور ک ــر کش ــر دو داکت ــد. ه می بین
ــد  ــد و آن هــم کاکا جــان اســت، قهقهیدن ــر راســت می گوی نف
و هم دیگــر را در آغــوش گرفتنــد و صلــوات تشــکیل حکومــت 
وحــدت ملــی هرچــه بلندتــر عنایــت فرماییــده شــد. غنــی شــد 
ــه ارگ  ــی ب ــه. غن ــس اجرائی ــد ریی ــداهلل ش ــور، عب رییس جمه

ــه ســپیدار! ــداهلل ب ــت و عب رف
ــه  ــد ک ــداهلل دی ــر روز، عب ــت ه ــا گذش ــان و ب ــرور زم ــه م ب
همــه ی کارهــا در ارگ انجــام می شــود و ســپیدار تقریبــًا تبدیــل 
شــده بــه میــدان چاروالــی، کم کــم شــروع کــرد بــه شــکایت. 
ــا را  ــام صالحیت ه ــه تم ــرد ک ــکایت می ک ــی ش ــح از غن صب
انحصــاری کــرده. چاشــت از وزارت مالیــه شــکایت می کــرد کــه 
ــرد  ــد می ک ــم تهدی ــد. شــب ه ــه نمی کن ــا را حوال ــه ی م بودج
ــه هیچ کســی اجــازه نخواهــد  ــاری خــدا ب ــه ی کــه انشــاءاهلل ب
داد کــه بــا حــق مســلم مــردم کــه الحمــدهلل ریاســت اجرائیــه 
ــی  ــه جای ــا ب ــکایت ها و تهدیده ــن ش ــد. ای ــازی کن ــد، ب باش
ــا همــه  رســید کــه آقــای عبــداهلل غنــی را متهــم کــرد کــه ب
ــد. نتیجــه آن  ــات نمی کن ــن مالق ــا م ــا ب ــد ام ــات می کن مالق
ــا آقــای عبــداهلل مالقــات  ــار ب شــد کــه غنــی هــر هفتــه دو ب

کنــد.
ــی  ــه درد غن ــه ب ــا ن ــن مالقات ه ــه ای ــد ک ــت ش ــدش ثاب بع
ــرد  ــداهلل شــروع ک ــای عب ــداهلل، آق ــه درد عب ــه ب می خــورد و ن
بــه نصــب تابلوهــا در گوشــه و کنــار شــهر و در آن هــا حــرف 
از تغییــر نظــام سیاســی و تعدیــل قانــون اساســی آمــده اســت. 
حــاال حرف هــا و جنبه هــای دیگــرش بــه کنــار، حــرف 
ــی  ــم هیل ــر )خان ــک نف ــر ی ــل ب ــون اساســی حداق ــل قان تعدی
ارشــاد( خــوش نیامــده. او در برنامــه ی فراخبــر گفــت کــه اگــر 
قــرار باشــد لویه جرگــه ی تعدیــل قانــون اساســی دایــر شــود و 
ــه  ــن لویه جرگ ــودم را در صح ــد، خ ــر کن ــی تغیی ــون اساس قان

انتحــار خواهــم کــرد.
ــه  ــوب ک ــه در آش ــت همیش ــت، مل ــخن را گف ــن س ــا او ای ت
رفتــه بودنــد از آســمان افغانســتان را نــگاه کننــد، یک بــاره بــه 
زمیــن فــرود آمدنــد و شــروع کردنــد بــه پالیــدن. نگفتیــد بــه 
پالیــدن چــه؟ بــه پالیــدن ســویچ. کــه ســویچ را پچــق کننــد و 
خانــم ارشــاد منفجــر شــود. حتــا یکــی از دانشــمندان جبهــه ی 
جســت وجوگران ســویچ، رفتــه کتــاب »هیلــی ارشــاد از منظــر 
میشــل فوکــو« را مطالعــه کــرده و در آن کتــاب دریافتــه کــه 
ــاد  ــی ارش ــه هیل ــت ک ــن اس ــر ای ــال حاض ــن کار در ح بهتری
یــک خانــم بســیار بــد اســت و بهتــر آن اســت کــه اســتاد عطــا 
محمــد نــور هرچــه عاجــل بــه 35 فیصــد از مجمــوع حقوقــش 
برســد. ایــن 35 فیصــد حقــوق آقــای نــور از مجمــوع حقــوق او، 
15 والیــت، 30 ســفارت، 30 معینیــت، نصــف قنســولگری های 
افغانســتان در تمــام دنیــا، نصــف ریاســت ها و 15 ســناتور 

ــی در مشــرانوجرگه اســت. انتصاب
ــت:  ــرس گف ــه امپایرپ ــود ب ــای خ ــن ادع ــح ای وی در توضی
»ببینیــد وقتــی حــرف از تعدیــل یــک مشــت کاغــذ بــی ارزش 
کــه هیــچ کســی بــه آن احتــرام نــدارد می شــود، خانــم 
ــی  ــه؟ وقت ــی چ ــن یعن ــد. ای ــار می کن ــه انتح ــد ب ــاد تهدی ارش
رییس جمهــور غنــی حــرف از برکنــاری اســتاد عطــا زد، 
مگــر مــا تهدیــد بــه انتحــار کردیــم؟ نــه! پــس بســیار واضــح 
اســت کــه خانــم هیلــی ارشــاد یــک آدم بســیار بــد اســت. در 
ــه  ــز این ک ــد. به ج ــا را ببینی ــتاد عط ــاف اس ــما اوص ــل، ش مقاب
ــده،  ــل ش ــانی اش کچ ــی پیش ــک کم ــت ی ــبت کهول ــه نس ب
باقــی همــه گوهــر نایــاب اســت. بلــخ بایــد ســه هــزار ســال 
نــان بهشــتی صــرف کنــد تــا مــادری چــون عطــا بزایــد. بــه 
همیــن خاطــر، ایــن غنــی نااشــرف هرچــه زود بایــد حداقــل 35 
درصــد حقــوق عطــا را بــه او واگــذار کنــد. آن وقــت ببیــن کــه 
ــزاری  ــه برگ ــاز ب ــا نی ــر حت ــد. دیگ ــه کار می کنن ــا چ هیلی ه

ــرد.« ــد ک ــار خواهن ــا انتح ــد، در ج ــم نخواه ــه ه لویه جرگ
امــا خانــم ارشــاد گفتــه کــه از واکنش هــا بــه ســخنش باخبــر 
اســت، ولــی نگــران نیســت. چــرا بایــد نگــران باشــد؟ نگــران 
بایــد کســانی باشــند کــه از حــاال تــا پایــان عمــر منتظــر انفجار 

ــد. ــا او هرگــز انفجــار نمی کن ــم ارشــاد می نشــینند ام خان
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ــده ی  ــاد، نماین ــی ارش ــوی هیل ــه گفت وگ از 22 دقیق
ســخنگوی  معــاون  فیصــل  جاویــد  و  مجلــس 
ــش را  ــترین واکن ــه بیش ــک جمل ــه، ی ــت اجرائی ریاس
ــی ارشــاد  ــت. هیل ــاب وســیعی یاف برانگیخــت و بازت
ــه  ــت ک ــی گف ــوی تلویزیون ــن گفت وگ ــای ای در انته
ــه  ــت ب ــود، دس ــر داده ش ــی تغیی ــون اساس ــر قان »اگ
ــه  ــاره ب ــا اش ــاد، ب ــی ارش ــد زد.«  هیل ــار خواه انتح
»انتحــار« کــه از مصادیــق رفتــار تروریســتی و تاکتیــک 
ــی  ــم عموم ــت، خش ــرا اس ــای بنیادگ ــی گروه ه نظام
را برانگیخــت. ایــن خشــم ریشــه در نفــرت عمومــی 
ــه دو دهــه حضــور مســتقیم  ــک ب شــهروندان از نزدی
بنیادگــرا  و  تروریســتی  گروه هــای  غیرمســتقیم  و 
کــه  خشــونتی  آن هاســت.  خشــونت بار  رفتــار  و 
ــت و  ــه و کراه ــردم پرداخت ــی آن را م ــه ی اصل هزین
ــه  ــی تجرب ــورت عین ــهروندان به ص ــاوت آن را ش قس

کرده انــد.
هشــدار  ایــن  بــه  نســبت  عمومــی  واکنــش  در 
شــتاب آلود نماینــده ی پارلمــان، اگــر رویکــرد کاربــران 
ــز  ــم، نی ــرار بدهی ــر ق ــی را مدنظ ــبکه های اجتماع ش
سرشــار از عتــاب و خشــم و زننده گــی بــود. مــروری 
ــران  ــه کارب ــد ک ــان می ده ــا نش ــن واکنش ه ــی ای کل
»زنانگــی«  و  »جنســیت«  اجتماعــی  شــبکه های 
هیلــی ارشــاد را هــدف حملــه و نکوهــش قــرار 
دادنــد. جنســیت ایــن نماینــده ی زِن ولســی جرگه 
ــه از  ــد ک ــی ش ــه ی کاربران ــز و طعن ــتمایه ی طن دس
ــد و از  ــاکی بودن ــاد ش ــم ارش ــی« خان ــع »سیاس موض
برافروختــه  او  نامتعــارف  و  شــتاب آلود  جملــه ی 
ــته  ــش آراس ــا پوش ــای او ب ــر عکس ه ــد. بازنش بودن
پــاداش اش موجــود  بهشــت  در  این کــه  آرزوی  و 
مذکــری باشــد، یــا این کــه او بمــب  را چه گونــه 
ــه ی اصلــی انتقادهــای  ــد، مای در بدنــش جاســازی کن
ایــن کاربــران از هیلــی ارشــاد بــود. کمتــر کســی بــه 
ــان  ــان س ــه هم ــرد، ب ــه ک ــی او توج ــرد سیاس رویک
ــاره ی ســخنان خانــم ارشــاد در مــورد  کــه کســی درب
ــا منطــق غیرجنســیت زده و  ــون اساســی ب ــل قان تعدی

ــرد. ــورد نک ــرد برخ ــل س عق
ایــن یادداشــت ضمــن آن کــه در پــی دفــاع از تعدیــل 
قانــون اساســی یــا حفــظ آن به صــورت موجــود 
ــرا  ــه: چ ــوال ک ــن دو س ــر ای ــز  ب ــا تمرک ــت، ب نیس

ــظ  ــه حف ــر ب ــار« حاض ــرز »انتح ــا م ــاد ت ــی ارش هیل
قانــون اساســی اســت؟ و چــرا مــردم بــه جــای نقــد 
ــد؟  ــی او رفتن ــراغ زنانگ ــه س ــاد ب ــم ارش ــق خان منط
می کوشــد تــا نکتــه ی دیگــری را در برخــورد و نــوع 
ــه:  ــد؛ این ک ــکار کن ــت، آش ــه سیاس ــی ب ــگاه همگان ن
چــرا گفت وگــوی منطقــی و رویکــرد خردورزانــه در 
ــو و  ــه هیاه ــش را ب ــواره جای ــی هم ــای سیاس تنش ه

بگومگوهــای تنش آلــود می دهــد؟
امــروز در دادگاهــی حاضــر  فــرض کنیــد مــن  
ــک  ــم ی ــور می کن ــه تص ــی ک ــه کس ــا علی ــده ام ت ش
ــم.  ــکایت کن ــت، ش ــده اس ــرا دزدی ــا ارزش م ــی ب ش
بایــد  قانــون فرضــی مــا می گویــد کــه »متهــم 
ــام  ــد اته ــرق ش ــر در آب غ ــرود، اگ ــه ب ــه رودخان ب
ــیبی از  ــچ آس ــم بی هی ــه مته ــود و چنانچ ــت می ش ثاب
ــه مــرگ  ــده )مــن( ب ــرون شــود، اتهام زنن ــه بی رودخان
محکــوم می شــود.« مــن در ایــن وضعیــت فرضــی، در 
ــم  ــر مته ــه ام. اگ ــرار گرفت ــی ق ــت نگران کننده ی موقعی
ــر  ــن ب ــام م ــه اته ــرض این ک ــر ف ــد، ب ــد باش ــنا بل ش
ــوی دادگاه  ــت او از س ــن اس ــد، ممک ــت باش او درس
ــتقبال  ــه اس ــن ب ــود و م ــه ش ــون تبرئ ــب قان به موج
مــرگ بــروم. ایــن قانــون از نظــر مــن بســیار ناقــص 
و غیرمنصفانــه اســت. بــا هیــچ منطقــی قابــل توجیــه 
نیســت، زیــرا روشــی کــه بــرای اثبــات اتهــام تعریــف 
ــت در  ــن اس ــت. ممک ــی خطاس ــر روش ــرده از نظ ک
ایــن بافتــار متهمــی کــه شــنا بلــد اســت، از آن قانــون 

ــد. ــاع کن دف
ــی  ــت ناش ــن وضعی ــون از همی ــل قان ــه تعدی ــاز ب نی
ــورد  ــدگاه در م ــالف دی ــو و اخت ــود. گفت وگ می ش
قانــون نیــز ریشــه در همیــن وضعیــت دارد. بــر 
ــر آن در  ــون و تغیی ــه قان ــه ب ــی ک ــوع نگاه ــای ن مبن
میــان مردمــی کــه در گســتره ی حاکمیــت آن زندگــی 
متفاوتــی  گروه هــای  می گیــرد،  شــکل  می کننــد 
به میــان می آیــد. گروهــی بــا رویکــرد معتدل تــر 
ــو  ــر س ــر در ه ــگاه رادیکال ت ــا ن ــز ب ــی نی و گروه
ــه  ــف این ک ــا وص ــد. ب ــرار می گیرن ــم ق ــر ه در براب
ــرارداد  ــر ق ــا ه ــون ی ــظ قان ــا حف ــل و ی ــر، تعدی تغیی
ــن  ــت، و از ای ــت آن اس ــی از خاصی ــمی یی بخش رس
منظــر حتــا تغییــر و تعدیــل آن نیــز اتفــاق خارق العــاده 
و ناممکنــی نیســت؛ امــا گروه هــای رادیــکال بــا تکیــه 

ــود  ــدازه تنش آل ــا آن ان ــل را ت ــن تقاب ــدروی ای ــر تن ب
ــه  ــه ی یگان ــظ آن به مثاب ــا حف ــر ی ــه تغیی ــد ک می کن
ــد  ــی می مان ــروه باق ــر دو گ ــرای ه ــود ب ــکان موج ام
ــدد. ــرای جســت وجوی راه ســوم می بن و عرصــه را ب

ــش  ــه چال ــن را ب ــه در آن دادگاه فرضــی م ــی ک قانون
کشــید، در روزگاری بســیار دور عمــاًل وجــود داشــت 
ــکام  ــم و اح ــن حک ــد. ای ــال می ش ــردم اعم ــر م و ب
ــروز  ــش از ام ــال پی ــش از 37۰۰ س ــا آن بی ــابه ب مش
ــی،  ــدر آن، حموراب ــل و به واســطه ی حاکــم مقت در باب
ــد  ــور کنی ــد. تص ــرا در می آم ــه اج ــد و ب ــته ش نوش
ــاخته  ــی س ــروز، قانون ــش از ام ــال پی ــزار س ــه ه س
شــده بــود کــه امــروز اگــر بــه آن نــگاه کنیــم، بیــش از 
انــدازه ناقــص، پرخطــا و ظالمانــه بــه نظــر می رســد و 
ــرد. از  ــی آن را نمی پذی ــه هیچ کس ــت ک ــخص اس مش
آن قانــون اولیــه تاکنــون، ایــن قــرارداد پراهمیــت تابــع 
ــوده  ــماری ب ــای پرش ــیار و خون ریزی ه ــرات بس تغیی
اســت. حتــا تاریخ قانــون اساســی در دولت افغانســتان 
و در یــک قــرن اخیــر نیــز بارهــا تغییــر کــرده اســت. 
دســت کم از زمــان امــان اهلل خــان تاکنــون قانــون 
ــت،  ــده اس ــه آم ــی یی ک ــرات سیاس ــا تغیی ــب ب متناس
شــش بــار از نــو ســاخته شــده اســت. آخریــن بــار آن، 
قانــون اساســی یی اســت کــه 13 ســال پیــش تدویــن 
شــد و اکنــون به صــورت خــاص، حکــم آن در مــورد 

نوعیــت دولــت، محــل مناقشــه اســت.
رویکــرد استشــهادی هیلــی ارشــاد بــرای حفــظ قانــون 
ــل  ــه تعدی ــز اراده ب ــود و نی ــورت موج ــی به ص اساس
آن در همیــن بافتــار قابــل فهــم اســت: خانــم ارشــاد 
ــوص  ــی به خص ــون اساس ــظ قان ــدرو حف ــدار تن طرف
ــت.  ــور اس ــی کش ــام سیاس ــت نظ ــه ی نوعی در زمین
ــک  ــه ی ی ــان را به مثاب ــن عضــو پارلم ــر موضــع ای اگ
ــم  ــح بدهی ــم توضی ــم، می توانی ــدگاه در نظــر بگیری دی
ــل  ــر قاب ــدگاه غی ــن دی ــاع از ای ــن منظــر، دف کــه از ای
ــس  ــه پ ــم ارشــاد در توضیحــی ک ــد اســت. خان تردی
ــه کار  ــه ب ــی ک ــی اش داده، از جمله ی از ســخنان  جنجال
ــان  ــرده دفــاع کــرده اســت و گفتــه کــه »بایــد جوان ب
وطــن را بیــدار کنــم کــه اگــر بــه قیمــت ســر مــا هــم 
تمــام شــد، اجــازه ندهیــم کــه قانــون اساســی تعدیــل 
ــه در وجــود  ــل ک ــن دلی ــه ای ــاد ب ــم ارش ــود.« خان ش
ایــن قانــون گروهــی کــه او از آن نمایندگــی می کنــد 

ــاع از آن را  ــدرت دارد، دف ــه ق »دسترســی« بیشــتری ب
ــرای کســی  ــا ب ــد. ام ــه می کن ــه قیمــت ســر« توجی »ب
کــه در ســاختار موجــود، امــکان دسترســی کمتــری بــه 
قــدرت دارد یــا حتــا در ســایه ی آن احســاس ناامنــی 
ــر بســیار طبیعــی و  ــل آن ام ــد، تعدی ــی می کن و ناتوان

ــر می رســد. ــه نظ ــی ب ــل دفاع قاب
منتقــد  احتمــاالً  از جهتــی دیگــر، گروهــی کــه 
ــدت  ــان ش ــا هم ــز ب ــت نی ــود اس ــی موج تمرکزگرای
ــرد  ــک م ــر ی ــد. اگ ــان می ده ــش نش ــدی واکن و تن
ســخنان خانــم هیلــی ارشــاد را می گفــت، قطعــًا 
ــا  ــد، ام ــه می ش ــی مواج ــبتاً متفاوت ــش نس ــا واکن ب
ــوق  ــان از حق ــه زن ــنتی ک ــتر س ــودن وی در بس زن ب
محروم انــد،  اجتماعــی  فعالیت هــای  و  سیاســی 
ــدی  ــود و در طبقه بن ــته نمی ش ــردان پنداش ــأن م هم ش
جنســیتی موقعیتــی بــه مراتــب فروتــر از مــرد را دارد، 
ــی  ــع شــوهر« و »امکان ــه دار« و »مطی ــه ی »خان و به مثاب
ــن  ــردان« درک می شــود، اولی ــباع جنســی م ــرای اش ب
ــرد، جنســیتی و  ــا او صــورت می گی ــه ب برخــوردی ک
ــارف و  ــن ســنت متع ــل ای ــه اســت. به دلی تقلیل گرایان
ــودآگاه  ــورت ناخ ــع به ص ــب مواق ــینه، در غال ــا پیش ب
مــردان، حتــا کســانی کــه قایــل بــه برابــری جنســیتی 
هســتند، بــرای حملــه بــه مخالــف سیاســی خــود، بــه 
ــیت  ــوند، جنس ــل می ش ــه متوس ــی ک ــن حربه ی »اولی
ــار،  ــن بافت ــه در همی ــه این ک ــت. چ ــان« اس حریف ش
آمــاج قــرار دادن جنســیت زنــان و از آن طریــق طعنــه 
زدن و خشــونت کالمــی، بــا تلخــی و گزنده گــی 
ــز  ــاده تر نی ــه س ــن آن ک ــت، ضم ــراه اس ــتری هم بیش

اســت.
ــی اســت کــه تغییــر قانــون چــه به دلیــل  ایــن در حال
ماهیــت آن و چــه از نظــر پیامدهــای آن، بایــد در 
ــرده  ــش ب ــی پی ــی و سیاس ــوی حقوق ــب گفت وگ قال
ــه  ــش از آن ک ــث پی ــن بح ــت، ای ــن جه ــود. از ای ش
بتوانــد در قالــب تنــش، برخــورد عقده مندانــه و 
زورگویــی حــل شــود، نیازمنــد بحــث عمیــق حقوقــی 
ــر  ــی و تغیی ــون اساس ــل قان ــت. تعدی ــی اس و سیاس
نظــام ریاســتی دارای پیچیدگــی حقوقــی و پیامدهــای 
ــه  ــه جــای اندیشــیدن ب روشــن سیاســی اســت. مــا ب
ایــن پیچیده گی هــا و پیامدهــا، بــا یــک فــرض فراتــر 
ــانه هایی  ــام نش ــه از تم ــم ک ــالش می کنی ــن، ت از یقی
بی تردیــد  می کنــد  تقویــت  را  مــا  دیــدگاه  کــه 
ــدگاه  ــر تمــام نکاتــی کــه ایــن دی ــم و ب حمایــت کنی
ــان  ــوبیم. در هم ــد، بیاش ــه رو می کن ــزل روب ــا تزل را ب
گفت وگــوی 22 دقیقه یــی، خانــم ارشــاد نــکات 
ــه آن توجــه نکــرد.  دیگــری هــم گفــت کــه کســی ب
ــح  ــاگرانه یی، تصری ــرد افش ــا رویک ــه، او ب از آن جمل
ــون اساســی  ــل قان ــه ی تعدی ــر لوی جرگ ــه اگ ــرد ک ک
ــذف  ــه از آن ح ــواردی ک ــی از م ــود، یک ــزار ش برگ
خواهــد شــد، »برابــری زن و مــرد« اســت؛ همین طــور 
ــن.  ــران مجاهدی ــه رهب ــاز ب ــی ممت ــزودن جایگاه اف
بــرای کســانی کــه خواســتار تعدیــل قانــون اساســی بــا 
تمرکــز بــر تغییــر نظام ریاســتی هســتند، ایــن بخش از 
ســخنان هیلــی ارشــاد )به رســمیت نشــناختن برابــری 
ــر  ــاده ی آن )اگ ــت فوق الع ــم اهمی ــرد( به رغ زن و م
ــیم( ارزش  ــادار باش ــک وف ــای دموکراتی ــه ارزش ه ب
ــه  ــه ب ــی ک ــق دیدگاه ــرا مطاب ــت. زی ــه را نداش توج
ــًا بخــش شــتاب  آلود ســخنان او را  ــد، صرف آن معتقدن

ــاختند. برجســته س
شــهروندان  و  سیاســی  گروه هــای  از  بســیاری 
ــن کشــور و  ــاع ای ــورد کــه همــه اتب ــن م فعــال در ای
ــد. امــا در ذیــل ایــن  ــد، تردیــدی ندارن صاحــب آن ان
ــا بســته  ــن گروه ه ــی، ای ــق عموم ــورد تواف ــدگاه م دی
بــه موقعیتــی کــه در آن »خودشــان« ایســتاده اند، 
ــن  ــه تضمی ــد ک ــع می کنن ــا دف ــذب و ی ــی را ج نکات
ــت.  ــت آن هاس ــع و موقعی ــرای مناف ــدی ب ــا تهدی ی
مســأله ی اصلــی مــا ایــن اســت کــه دوســت نداریــم 
بپذیریــم کــه ممکــن اســت فــرض مــا اشــتباه باشــد. 
ــم کــه  ــرار بگیری ــی ق ــم، در وضعیت ــا دوســت نداری م
ــدرت  ــود. ق ــیده ش ــش کش ــه چال ــا ب ــای م فرض ه
ــاالن سیاســی و چــه  ــا چــه در ســطح فع قضــاوت م
ــورت  ــی، به ص ــوزه ی عموم ــگران ح ــطح کنش در س
ــدرت  ــر ق ــده اســت. اگ ــف و درمان ــزی ضعی غم انگی
قضــاوت مــا تــا آن جــا ارتقــا یابــد کــه تــوان تماشــای 
بــه چالــش کشــیده شــدن دیــدگاه خــود را بیابیــم و در 
عیــن حــال قــدرت دیــدن نقطــه ی عزیمــت اختــالف 
ــًا راه  ــیم، قطع ــته باش ــی داش ــای متفاوت را از منظره
بــر گفت وگــو بــاز خواهــد شــد. گفت وگویــی 
ــدگاه  ــکل گیری دی ــه ش ــر ب ــد منج ــاً می توان ــه قطع ک
جامع تــر و همه پذیرتــری شــود کــه از یک ســو از 
به وجودآمــدن تنــش جلوگیــری کنــد و از ســوی 
دیگــر بــه نفــع ملــت )مرکــب از اقــوام و فرهنگ هــای 

ــد. ــون( باش گوناگ
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در روزگاران قدیم، عده یی زمزمه می کردند که پادشاه 
باید فردی عادل باشد. می گویید چرا زمزمه؟ خوب، 
اگر با صدای بلند این را می گفتند پادشاه آدم می فرستاد 
که سر آن عده را زیر بال شان کند. حتا بدتر. از آن جا که 
در آن زمان مردم بال نداشتند تا سر شان را زیربال شان 
کنند، سر افراد  را که می زدند سر نیزه می گذاشتند و 
در کوچه ها می گرداندند. این است که مردم فقط زمزمه 
می کردند. خودشان با همین زمزمه خوش حال بودند. 
می گفتند تا جایی که امکان دارد برای عدالت مبارزه 
مبارزه  موثر  راه های  از  یکی  کردن  زمزمه  و  می کنیم 
راه  زمزمه  بگویید  و  بخندید  شما  حاال  شاید  است. 
مبارزه است و آن هم راه موثر مبارزه؟ نخندید. باور کنید 
زمزمه آدم را دیوانه می کند. می گویند فردی گوسفند 
دزدیده بود و هر جا که می رفت می دید که مردم حرف 
می زنند. خوب که گوش می گرفت کلمه ی »گوسفند« 
را می شنید. می دید که پسران ده گانه ی مردی زیر توت 
قیوم  اوستا  این که  درباره ی  و  نشسته اند  پیش حویلی 
ده باال را کی و در کجا لت کنند مشوره می کنند. این 
آقای گوسفنددزد که خوب گوش می گرفت، چندین 
کنار  که  زن ها  می شنید.  را  »گوسفند«  کلمه ی  بار 
چشمه از دست شوهران پست و خشن خود شکایت 
می کردند، این آقا سراپا گوش می شد و در گفت وگوی 
آن ها مکررا کلمه ی »گوسفند« را تشخیص می داد. آخر 
یک روز مردم را در میدان بزرگ دهکده جمع کرد و 
گوسفند دزدی شده ی مذکور را آورد و گفت: »من این 
گوسفند را نخواستم. از شما باشد«. مردم تعجب کردند 
و از او پرسیدند که منظورش چیست و آن گوسفند چه 
حکمتی دارد؟ هیچ کس نمی دانست او چرا از گوسفند 

خود بیزار شده!
حتا  که  شدند  متوجه  زمزمه  گروه  مبارزان  بعدها  اما 
اگر شخص پادشاه عادل باشد، می تواند مشکل زخم 
کارهایی  و  شود  عصبانی  روزی  و  باشد  داشته  روده 
که  دیدند  بگیرد.  را  نتواند جلوش  هیچ کس  که  بکند 
این  نمی کند.  دوا  را  زیادی  درد  پادشاه  بودن  عادل 
است که از سوال »چه کسی حکومت کند؟« به سوال 
باید حکومت شود؟«.  »چه گونه  کردند:  عبور  دیگری 
اشتباهی که گروه زمزمه در این مرحله کردند این نبود 
این بود که  که سوال بهتری مطرح کردند. اشتباه شان 
از خیر سالح بسیار نیرومند »زمزمه« گذشتند و شروع 
کردند به فریاد کشیدن. مثال در میزگردهای تلویزیونی 
همان دوران مشت بر میز کوفتند و فریاد کشیدند که 
پادشاه دیوانه است. مردم گفتند آقا جان، شما خودتان 
دیوانه تر هستید! به نظر من اگر همان روش زمزمه را 
ادامه می دادند بهتر بود. دیر یا زود پادشاه به تنگ می آمد 

و ترک سلطنت می کرد.

اتخــاذ موضــع مخالــف و یــا ناموافــق در برابــر 
ــه در  ــه ک ــک و آنچ ــای دموکراتی ــا و امکان ه ارزش ه
ــد، حســنی  ــد می آی پیرامــون نظامــی دموکراتیــک پدی
اســت کــه وجــود و زمینــه ی آن را دموکراســی و 
بینــش دموکراتیــک تضمیــن می کنــد. امــا ایــن 
بــا اســتلزامات خاصــی همــراه اســت.  حســن، 
ــی  ــا موضوعات ــت ب ــادی و مخالف ــه نق ــا ک بدین معن
ــش  ــکان پیدای ــک ام ــای دموکراتی ــک فض ــه در ی ک
آن هــا قابــل تصــور اســت، نمی توانــد بــر رویکــردی 
اســتوار باشــد کــه کلیــت حقیقتــی به نــام دموکراســی، 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــن ق ــاد بنیادی ــک تض ــا آن در ی ب
ــوان  ــی را به عن ــه دموکراس ــت ک ــی اس ــان اصل هم
ــای  ــویه، از رویکرده ــر و چندس ــت فراگی ــک حقیق ی
موضعــی، فریب کارانــه و ابــزاری جــدا می ســازد. 
ــبت  ــی نس ــه و پوشش ــرد ابزارانگاران ــک رویک تفکی
ــک، کار  ــادی دموکراتی ــش بنی ــی از بین ــه دموکراس ب
چنــدان پیچیده یــی نیســت، امــا ایــن عــدم پیچیدگــی 
ــه  ــد ک ــوام می یاب ــی ق ــر ظرافت های ــال، ب ــن ح در عی
ــرش  ــوی دیگ ــی و در س ــوی آن دموکراس در یک س
ضددموکراســی قــرار می گیــرد. آن ظرافــت این اســت: 
ــِش  ــِر جهت بخ ــی فراگی ــوان روش ــی به عن دموکراس
مناســبات اجتماعــی و تعیین کننــده ی ماهیــت و میــزان 
ــا  ــه ی کنش ه ــد زمین ــدرت، نمی توان ــاد ق ــلط نه تس

ــه  ــد ک ــاد کن ــود ایج ــی را در درون خ و واکنش های
ــش آن  ــای قوام بخ ــی بــا مؤلفه ه ــت مبنای در مخالف
ــی  ــی از آن پدیده های ــونت، یک ــد. خش ــرار می گیرن ق
ــه ی راه، بلکــه در  ــان و در میان ــه در جری اســت کــه ن
آغــاز راهــش را از دموکراســی جــدا می ســازد. بــرای 
این کــه دموکراســی، بیــش از آن کــه یــک هــدف 
باشــد، یــک روش اســت، یــک راه. خشــونت راهــی 
اســت متفــاوت در برابــر راه دموکراســی. بنابرایــن، نــه 
دموکراســی می توانــد خشــونت پرور باشــد و نــه 
خشــونت جایگاهــی بــرای ســازوکارهای دموکراتیــک 

ــذارد. ــود می گ ــون خ در پیرام
از ایــن نــگاه، دموکراســی می توانــد هرازگاهــی دچــار 
خطــا و لغــزش گــردد، امــری کــه هیــچ روش و راهــی 
مصئونیــت مطلــق از آن نــدارد. امــا شــیوه ی تصحیــح 
و یــا نقــادی ایــن لغــزش، نیــز چیــزی اســت کــه نــوع 
ــردد.  ــن می گ ــی معی ــط دموکراس ــت آن توس و ماهی
خشــونت نقــد دموکراســی نیســت، بلکــه نفــی و انکار 
آن اســت. رویکــرد خشــونت مبنا بــرای تصحیــح 
نبایدهــای  و  بایدهــا  یــا  و  کاســتی ها  لغزش هــا، 
ــه در  ــه ن ــت ک ــردی اس ــع رویک ــی، در واق دموکراس
عــرض امکان هــای دموکراتیــک، بلکــه فقــط در جهت 
خــالف آن می توانــد مجــال بــروز یابــد. معنــای ایــن 
ــا  ســخن ایــن اســت کــه شــیوه ی مخالفت ورزیــدن ب

ــوی  ــود به نح ــی، خ ــن دموکراس ــایی های ممک نارس
به نــام  راهــی  کلیــت  قوام بخــش  و  دموکراتیــک 
دموکراســی اســت نــه فربــه ســاختن خشــونت. 
ــت  ــن اس ــی ای ــای بدیه ــن نکته ه ــان ای ــدف از بی ه
ــا نماینده یــی از  ــی کــه وکیــل ی ــه شــود زمان کــه گفت
ــی  ــاد یک ــت آن نه ــه کلی ــزد ک ــادی برمی خی درون نه
ــد اگــر  از دســتاوردهای دموکراســی اســت، و می گوی
قانــون اساســی کشــور تغییــر کنــد و در مســیری گام 
بگــذارد کــه وجهــه و بازتــاب آن تشــدید و تضمیــن 
بیشــتر دموکراســی اســت، خــود را »انتحــار« خواهــد 
ــن  ــه تعیی ــه این گون ــت ک ــن اس ــش ای ــرد، معنای ک
انتقــاد  از  این کــه در رویه یــی  موضــع، به صــرف 
و کنــکاش خــودش را پنهــان کــرده، نمی توانــد 
ــًا  ــت اساس ــردی اس ــه رویک ــد، بلک ــک باش دموکراتی
ــاد  ــی ارش ــذا، خشــونت پرور. هیل ــی و ل ضددموکراس
گوینــده ی ایــن ســخن اســت. او قبــل از ایــن نیــز در 
مــوارد متعــدد، موضــع مشــابه ایــن را داشــته اســت. 
ــا،  ــب و روزه ــن ش ــی همی ــته در حوال ــال گذش س
زمانــی کــه چندیــن کارمنــد یــک شــبکه ی تلویزیونــی 
ــل تروریســتی مواجــه و کشــته شــدند،  ــک عم ــا ی ب
ــد  ــرد و از خداون ــندی ک ــراز خرس ــاد اب ــم ارش خان
خواســت کــه بــرای تروریســتان بهشــت بریــن عنایت 

ــد. فرمای
تضــارب  و  تضــاد  حاصــل  خــود  دموکراســی، 
نفــی  بــا  کــه  اســت  بینش هایــی  و  اندیشــه ها 
ــکان  ــز ام ــور و مرک ــه ی مح ــی به مثاب ــونت مبنای خش
تشــکیل گفتمان هــا، در کنــار و یــا در برابــر هــم قــرار 
می گیرنــد. یعنــی اتخــاذ رویکردهــای نقادانــه نســبت 
ــزی  ــاع، چی ــدرت و اجتم ــبات ق ــایل و مناس ــه مس ب
اســت کــه دموکراســی وجــود و اســتمرارش را از آن 
ــد  ــاً نمی توانن ــا قاعدت ــن نقادی ه ــن ای ــرد. لیک می گی
مســیری را در پیــش بگیرنــد کــه دموکراســی و 
ــن از  ــه گرفت ــا فاصل نقادی هــای دموکراتیــک، فقــط ب
آن هــا اســت کــه مجــال طــرح و ظهــور پیــدا می کنــد. 
ــه  ــم کــه ب ــا هیــچ مالکــی در دســت نداری ــه، م وگرن
ــه  ــورهایی ک ــک در کش ــارزات دموکراتی ــدد آن مب م
دموکراســی تعین بخــش ماهیــت نهــاد قــدرت و 
ــی  ــال افراط ــاع اســت را از اعم ــا اجتم ــه ی آن ب رابط
و  القاعــده  چــون  گروه هایــی  خشــونت مبنای  و 
ــد  ــه می توان ــان جــدا ســازیم. آنچــه ک داعــش و طالب
به عنــوان خــط فاصلــی میــان نوعیــت عملکــرد یــک 
ــاد و رویکــرد  ــک نه ــکال و ی گــروه تروریســتی رادی
دموکراتیــک نقــش ایفــا کنــد، نــه صرفــاً خــود ادعــا، 
ــن  ــت. از ای ــز اس ــا نی ــرح آن ادع ــیوه ی ط ــه ش بلک
ــد  ــرا بای ــه چ ــت ک ــادگی دریاف ــوان به س ــر، می ت منظ
موضــع خانــم هیلــی ارشــاد را به لحــاظ گونــه و 
ــیوه های  ــا و ش ــع رویکرده ــا در جم ــت، اساس ماهی
عملکــردی قــرار داد کــه عریان تریــن نمونه هــای 
ــم ذات  ــای ه ــش و گروه ه ــب و داع آن را در کار طال
آن هــا می تــوان مشــاهده کــرد. روی آوردن )یــا 
دســت کم تهدیــد و هشــدار( بــه انتحــار کــردن 
خــود در برابــر تغییــر یــا تعدیــل قانــون اساســی، کار 
ــد  ــن می کن ــی تمکی ــر دموکراس ــه در براب شــخصی ک
ــس نمــای  ــه در پ نیســت، بلکــه کار کســی اســت ک
ــده ی  ــن و آزارن ــت خش ــی باوری آن، واقعی دموکراس

ــه اســت. ــی نهفت طالبان

چه کسی سوار است؟
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هیچ  که  امری  گردد،  لغزش  و  خطا  دچار  هرازگاهی  می تواند  دموکراسی  نگاه،  این  از 
روش و راهی مصئونیت مطلق از آن ندارد. اما شیوه ی تصحیح و یا نقادی این لغزش، 
نقد  خشونت  می گردد.  معین  دموکراسی  توسط  آن  ماهیت  و  نوع  که  است  چیزی  نیز 
تصحیح  برای  خشونت مبنا  رویکرد  است.  آن  انکار  و  نفی  بلکه  نیست،  دموکراسی 
لغزش ها، کاستی ها و یا بایدها و نبایدهای دموکراسی، در واقع رویکردی است که نه 
بروز  مجال  می تواند  آن  خالف  جهت  در  فقط  بلکه  دموکراتیک،  امکان های  عرض  در 
یابد. معنای این سخن این است که شیوه ی مخالفت ورزیدن با نارسایی های ممکن 
دموکراسی  به نام  راهی  کلیت  قوام بخش  و  دموکراتیک  به نحوی  خود  دموکراسی، 

است نه فربه ساختن خشونت.

عمران راتب



سخن گوی کاخ سفید: کارکنان وزارت خارجه یا برنامه ی مهاجرتی را اجرا کنند یا بروند

یونیسف: بیش از هفت ونیم میلیون کودک در معرض سوءتغذیه ی شدید هستند

امریکا خواستار تشکیل جلسه ی فوری شورای امنیت در مورد »آزمایش موشکی« ایران شد

درآمد ترکیه از گردشگری به یک سوم کاهش یافته است

اسپایســر، ســخن گوی  شــون  روز:  اطالعــات 
بــه  امریــکا  رییس جمهــور  رســانه یی 
او  مهاجرتــی  برنامــه ی  منتقــد  دیپلمات هــای 
هشــدار داده اســت کــه بایــد ایــن برنامــه را اجــرا 

کننــد.
در  ترامــپ  دونالــد  فرمــان  صــدور  پــی  در 
ممنوعیــت موقــت ورود پناهجویــان و محدودیــت 
ســفر شــهروندان شــماری از کشــورها بــه امریــکا، 
ــان وزارت خارجــه ی آن کشــور  ــدادی از کارکن تع
ــا  ــان امض ــن فرم ــا ای ــت ب ــتی را در مخالف یادداش
کردنــد و ایــن برنامــه را مغایــر منافــع ملــی 
ــه می شــود تعــدادی  ــاالت متحــده دانســتند. گفت ای
ــه  ــد وزارت خارج ــان ارش ــا و کارشناس دیپلمات ه
ــد. ــت بوده ان ــن یادداش ــدگان ای ــان امضاکنن در می
بــه نقــل از بی بی ســی، آقــای اسپایســر گفتــه 
اســت کــه »ایــن برنامــه در راســتای حفــظ امنیــت 
ــن  ــه همی ــود و ب ــرا می ش ــن و اج ــکا تدوی امری
دلیــل هــم اکثــر امریکائیــان بــا رییس جمهــور 
موافق انــد.« وی بــا مــردود دانســتن مخالفــت 
کارکنــان وزارت خارجــه گفتــه اســت: »ایــن افــراد 
ــن  ــور ای ــرای رییس جمه ــه ب ــد ک ــد درک کنن بای

ــرار دارد.« ــت ق ــه ی اول اولوی ــوع در درج موض

در پاســخ بــه ایــن ســئوال که آیــا کارمنــدان مخالف 
او  سیاســت های  برابــر  در  بایــد  رییس جمهــور 
»پشــت خــم« کننــد، شــون اسپایســر گفــت: »اگــر 
ــکل دارد،  ــوص مش ــه به خص ــن برنام ــا ای ــی ب کس
ــه  ــد ب ــا بای ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ای
خدمــت ادامــه دهــد یــا نــه؟« وی گفــت: »می دانــم 
کــه رییس جمهــور قــدردان کســانی اســت کــه بــه 
ملــت خدمــت می کننــد« و افــزود: »مانــدن در 
ســمت های دولتــی یــا کناره گیــری بــه خــود 

ــود.« ــوط می ش ــراد مرب اف
ســخن گوی کاخ ســفید در عیــن حــال بــر اجــرای 
ــرد  ــد ک ــپ تاکی ــد ترام ــی دونال ــه ی مهاجرت برنام
ــادی  ــدگان یادداشــت انتق ــه امضــا کنن و خطــاب ب
علیــه آن گفــت: »آنــان یــا برنامــه را اجــرا کننــد یــا 

ــد.« ــد برون می توانن
ــی  ــه تمهیدات ــت« از جمل ــراز مخالف ــت اب »یادداش
بــرای  امریــکا  خارجــه ی  وزارت  کــه  اســت 
ــن  ــان و کارشناســان ای ــه ی کارکن ــراز نظــر آزدان اب
وزارتخانــه در مــورد سیاســت های دولــت در نظــر 
ــه نســبت  ــی را ک ــد انتقادات ــان بتوانن ــا آن ــه ت گرفت
ــالع  ــه اط ــه ب ــد آزدان ــت ها دارن ــن سیاس ــه ای ب
مقامــات ارشــد برســانند بی آن کــه نگــران اقدامــات 

باشــند. تالفی جویانــه 
ــتی  ــای یادداش ــی از امض ــه گزارش ــار ک ــن ب آخری
بــا امضــای شــمار قابل توجهــی از کارکنــان وزارت 
ــت منتشــر  ــا سیاســت دول ــت ب خارجــه در مخالف
ــا  ــاراک اوبام ــت جمهوری ب ــه دوره ی ریاس ــد ب ش
ــردد. آن  ــاز می گ ــوریه ب ــال س ــت او در قب و سیاس
یادداشــت بــا امضــای حــدود پنجــاه تــن از مقامات 
وزارت خارجــه ارســال شــد کــه خواســتار دخالــت 

ــد. ایــاالت متحــده در بحــران ســوریه شــده بودن
ــه  ــی علی ــت اعتراض ــدگان یادداش ــمار امضاکنن ش
سیاســت مهاجرتــی ترامــپ بیــش از 2۰۰ تــن 
گــزارش شــده امــا برخــی رســانه ها یــادآور 
شــده اند کــه ایــن اعتراضــات بــه امضــای تنهــا یک 
ــت  ــد یادداش ــه چن ــود بلک ــر نب ــت منحص یادداش
نمی تــوان  نتیجــه،  در  و  شــد  تهیــه  همزمــان 
ــان وزارت  ــداد از کارکن ــه تع ــه چ ــت ک ــا گف دقیق
خارجــه ی امریــکا رســمًا مخالفــت خــود را بــا ایــن 

ــد. ــراز کردن ــت اب سیاس
تاکیــد  در یادداشــت کارکنــان وزارت خارجــه 
شــده بــود کــه »بــه نظــر مــا، برنامــه ی محدودیــت 
کشــورمان  امنیــت  افزایــش  باعــث  مهاجرتــی 

» نمی شــود.

Saboor Siasang
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ــل  ــازمان مل ــودکان س ــدوق ک ــات روز: صن اطالع
)یونیســف( در گزارشــی گفتــه اســت بیــش از 
هفت ونیــم میلیــون کــودک در جهــان، امســال 
ــد  ــرار خواهن در معــرض ســوءتغذیه ی »شــدید« ق

ــت. گرف
ایــن ســازمان خیریــه ی بین المللــی بــرای کمــک بــه 
حــدود 48 میلیــون کــودک کــه در مناطــق جنگــی 
ــد، درخواســت ســه  ــا بحــران  زده زندگــی می کنن ی

میلیــارد و 3۰۰ میلیــون دالــر کمــک کــرده اســت.
ــه،  ــوریه، نیجری ــودکان س ــه ک ــزارش ب ــن گ در ای
عــراق، ســودان جنوبــی و یمــن اشــاره شــده اســت.
ــادر  ــف ق ــی، یونیس ــع مال ــن مناب ــورت تامی در ص
خواهــد بــود آب آشــامیدنی ســالم، واکسیناســیون، 
ــات مناســب تحصیلــی  خدمــات بهداشــتی و امکان

ــا کنــد. ــرای کــودکان محــروم مهی را ب
گفتــه شــده کــه یــک ســوم ایــن پــول در صــورت 
تامیــن شــدن بــه ســوریه اختصــاص خواهــد 

ــال  ــن س ــال وارد هفتمی ــور امس ــن کش ــت. ای یاف
جنــگ و ناآرامــی می شــود.

ــه نقــل از بی بی ســی، صنــدوق کــودکان ســازمان  ب
ملــل در گــزارش خــود بــه از بیــن رفتــن نتیجــه ی 
ــی  ــات درمان ــتم خدم ــاله در سیس ــات 1۰ س زحم
ــودکان  ــوءتغذیه ی ک ــش س ــن افزای ــن و همچنی یم

در ایــن کشــور اشــاره کــرده اســت.
ــودکان  ــدوق ک ــده ی صن ــو، نماین ــل رالن مریتکس
ســازمان ملــل در یمــن گفتــه اســت: »به دلیــل 
ــر  ــودی سیســتم بهداشــت و درمــان یمــن در اث ناب
جنــگ و بحــران اقتصــادی مــا 1۰ ســال بــه عقــب 
ــتم  ــت در سیس ــال زحم ــج 1۰ س ــته ایم. نتای برگش
ــت.« ــه اس ــت رفت ــی از دس ــن به کل ــت یم بهداش

یونیســف گفتــه اســت در یمــن حــدود 3 میلیــون 
ــدید«  ــوء تغذیه ی ش ــار »س ــر دچ ــزار نف و 3۰۰ ه
ــون و  ــش از دو میلی ــداد بی ــن تع ــه از ای هســتند ک

ــودک هســتند. ــر ک ــزار نف 2۰۰ ه

تعــداد کــودکان یمنــی زیــر پنــج ســال کــه دچــار 
ســوء تغذیه ی شــدید هســتند 46۰ هــزار نفــر 

ــت. ــده اس ــالم ش اع
نماینــده ی ســازمان ملــل در یمــن گفتــه اســت 63 
کــودک در هــر هــزار نفــر پیــش از رســیدن بــه 5 

ــد. ــود را از دســت می دهن ــان خ ــالگی ج س
ــن  ــی در یم ــای داخل ــروع درگیری ه ــان ش از زم
کــه یکــی از فقیرتریــن کشــورهای منطقــه اســت، 

ــده اند. ــر آواره ش ــون نف ــه میلی ــش از س بی
ــل 1۰  ــل حداق ــازمان مل ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
هــزار نفــر در جنــگ یمــن میــان شورشــیان 
حوثــی و ائتــالف تحــت رهبــری عربســتان کشــته 

ند. شــده ا
ــارچ 2۰15  ــت در م ــا و دول ــان حوثی ه مناقشــه می
اوج گرفــت، زمانــی کــه نیروهــای ائتــالف تحــت 
رهبــری عربســتان بــرای ســر کار برگردانــدن 

ــدند. ــگ ش ــن جن ــن وارد ای ــب یم ــت منتخ دول

اطالعــات روز: در پــی درخواســت ســفیر اســرائیل 
در ســازمان ملــل بــرای اقــدام در مــورد »آزمایــش 
ــام داده،  ــران انج ــود ای ــه می ش ــه گفت ــکی« ک موش
جلســه ی  تشــکیل  خواســتار  متحــده  ایــاالت 

ــت. ــده  اس ــت ش ــورای امنی ــراری ش اضط
دیپلمات هــا  از  نقــل  بــه  فرانســه  خبرگــزاری 
گــزارش داده اســت ایــن جلســه ی اضطــراری 
ــت  ــه وق ــن، ب ــنبه 12 بهم ــت روز سه ش ــرار اس ق

ــود. ــزار ش ــورک، برگ نیوی
ــی  ــأت نمایندگ ــه هی ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ای
امینــت،  شــورای  در  ترامــپ،  دونالــد  دولــت 
اضطــراری  یــک جلســه ی  تشــکیل  خواســتار 

. د می شــو
در بیانیــه ی صادرشــده از ســوی نمایندگــی امریــکا 
در ملــل متحــد آمــده اســت »در راســتای آزمایــش 
ــران در  ــوی ای ــتیک از س ــرد بالس ــک کوتاه ب موش

ــه ی  ــتار جلس ــده خواس ــاالت متح ــوری، ای 29 جن
فــوری در شــورای امنیــت اســت.«

ــه ی  ــه ی جلس ــه، در ادام ــن جلس ــت ای ــرار اس ق
ــزار  ــوریه، برگ ــا س ــاط ب ــت در ارتب ــورای امنی ش

ــود. ش
ســاعتی پیــش از انتشــار خبــر درخواســت امریــکا 
امنیــت،  شــورای  در  جلســه  تشــکیل  بــرای 
ســخن گوی کاخ ســفید گفتــه بــود دولــت متبوعــش 
ــات  ــورد جزئی ــا در م ــی گزارش ه ــال بررس در ح
ــزوده  ــر اف ــان اسپایس ــت. ش ــش« اس ــن آزمای »ای
ــق  ــت دقی ــوز از ماهی ــاالت متحــده هن ــه ای ــود ک ب
ــی رود  ــا انتظــار م ــدارد، ام ــش اطــالع ن ــن آزمای ای
اطالعــات بیشــتری در ایــن مــورد بــه دســت آورد.
ــک  ــل از ی ــه نق ــو ب ــرز در 11 دل ــزاری رویت خبرگ
مقــام امریکایــی کــه نامــش فــاش نشــده، گــزارش 
داده بــود کــه ایــران در روز یک شــنب، یــک 
ــس از  ــه »پ ــرده ک ــش ک ــرد« آزمای ــک میان ب »موش

ــر  ــر منفج ــزار کیلومت ــدود ه ــافتی ح ــودن مس پیم
ــده اســت.« ش

محــل ایــن آزمایــش منســوب بــه ایــران، در 
نزدیکــی ســمنان عنــوان شــده اســت.

ــکی  ــش موش ــورد آزمای ــا در م ــار گزارش ه انتش
ــه، در  ــه ی فرانس ــر خارج ــه وزی ــت ک در حالی س
ــرای  ــی ب ــورهای اروپای ــای کش ــه ی تالش ه ادام
ــو  ــدار و گفت وگ ــز دی ــی، و نی ــق اتم ــظ تواف حف
ــرد. ــر می ب ــه س ــران ب ــی، در ته ــای ایران ــا مقام ه ب

بنــا بــر قطع نامــه ی 1929 شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد، »ایــران از انجــام اقداماتــی کــه 
ــت  ــا قابلی ــتیک ب ــک های بالس ــه موش ــوط ب مرب
و  شــده«  منــع  هسته یی ســت  کالهــک  حمــل 
از کشــورهای جهــان خواســته شــده »تمامــی 
اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری از ارســال فنــاوری 
ــتور  ــه آن را در دس ــوط ب ــی مرب ــای فن و کمک ه

ــد.« ــرار دهن کار ق

و  نافرجــام  کودتــای  پــی  در  روز:  اطالعــات 
ــد  ــه، درآم ــتی در ترکی ــه ی تروریس ــن حمل چندی
ایــن کشــور از بخــش گردشــگری در ســال 2۰16 

به شــدت کاهــش یافتــه اســت.
»تورک اســتات«،  زمانــه،  رادیــو  از  نقــل  بــه 
مؤسســه ی آمــار ترکیــه، سه شــنبه 31 جنــوری 
اعــالم کــرد کــه درآمــد حاصلــه از صنعــت 
گردشــگری در ایــن کشــور در ســال 2۰16 نســبت 
ــل از آن 3۰ درصــد کاهــش داشــته و  ــه ســال قب ب
ــت. ــیده اس ــورو  رس ــارد ی ــدود 2۰,7 میلی ــه ح ب
بــر اســاس ایــن آمــار، گردشــگران آلمانــی بــا 3,76 
میلیــون نفــر در 11 ماهــه نخســت ســال 2۰16 بیش 

از هــر کشــور دیگــری بــه ترکیــه ســفر کردنــد. بــا 
ــی نســبت  ــن شــمار گردشــگر آلمان ــن حــال ای ای
بــه ســال قبــل از آن حــدود 1,7 میلیــون نفــر کمتــر 

بــوده اســت.
وزارت گردشــگری ترکیــه گفتــه اســت از مــاه 
جنــوری تــا نوامبــر 2۰16 تقریبــًا 24,1 میلیــون نفــر 
گردشــگر خارجــی از ترکیــه دیــدار کرده انــد. ایــن 
ــه ســال 2۰15  تعــداد حــدود 31 درصــد نســبت ب

کمتــر اســت.
ــد  ــد درآم ــدود 73 درص ــی ح ــگران خارج گردش
توریســتی ترکیــه را تأمیــن کرده انــد و مابقــی 
ــارج  ــه در خ ــی ک ــهروندان ترکیه ی ــط ش آن توس

ــت. ــده اس ــن ش ــد تأمی ــی می کنن زندگ
ــه  ــور جداگان ــه به ط ــی در ترکی ــگری داخل گردش

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
همچنیــن  و   2۰16 نافرجــام جــوالی  کودتــای 
حمــالت تروریســتی متعــدد، از جملــه در مــاه 
اســتانبول و  توریســتی  منطقــه ی  بــه  جنــوری 
همچنیــن حملــه بــه فــرودگاه آتاتــورک ایــن 
ــاه جــوالی از عوامــل مهــم در کاهــش  شــهر در م

می رونــد. به شــمار  ترکیــه  در  گردشــگری 
در آخریــن اقــدام تروریســتی در ترکیــه کــه شــب 
کریســمس در یــک کلــوب شــبانه در اســتانبول رخ 
ــر از ملیت هــای مختلــف کشــته شــدند. داد 39 نف

نگاهی به »پته خزانه« از چند روزنه

بخش نهم

ــک،  ــد هوت ــاوان محم ــه ت ــار ب ــای زیان ب ــی از جنجال ه یک

ــی  ــتین ماه ــت. در نخس ــه« اس ــه خزان ــتاری »پت ــه نوش هندس

ــاری از  ــد، ش ــا گردی ــان« رومن ــج پنه ــتنویس »گن ــه دس ک

خواننــدگان بــر روش و بافــت نگارشــی آن انگشــت نهادنــد و 

ــال های  ــی در س ــین هوتک ــاه حس ــار ش ــنده درب ــد: نویس گفتن

ــازه  ــده ی ت ــا پدی ــه می توانســت ب ــان 1720 و 1730 چگون می

ــد؟ ــته باش ــه داش ــنایی پیرشفت ــراف« آش ــی »پاراگ اروپای

ــه نیســت؛  ــران، الهــور و کلکت ســخن از قندهــار، بخــارا، ته

ــه  ــخ »پت ــس از تاری ــال پ ــش 140 س ــراف کابی ــرد پاراگ کارب

ــن راه  ــی خاورزمی ــی و چاپ ــای قلم ــز در گنجینه ه ــه« نی خزان

نگشــود. به ویــژه از پهنــه عربســتان تــا هندوســتان، ســطرهای 

بیشــرین کتاب هــای عربــی، فارســی، هنــدی و اردو در بخــش 

ــر، دو  ــان به ــه بی ــتند. ب ــتگی داش ــان انباش ــان می ــی ش پایان

ــانده  ــر نش ــی روی همدیگ ــطر، نردبان ــر س ــان ه ــه واژه پای س

می شــدند. البتــه، گاه در دو گوشــه راســت و چــپ مــن میــان 

صفحــه، دو نــوار نــازک بــا حــروف کوچک تــر از انــدازه مــن، 

ــاره  ــج کن ــده و ک ــاره فرارون ــج کن ــل« )ک ــی مای ــام »حواش به ن

ــد. ــم می خوردن ــه چش ــده( ب فروآین

ــه«  ــه خزان ــگاری »پت ــش انگیز پاراگراف ن ــک پرس ــوب تکنی آش

بــه زودی از مرزهــای افغانســتان بیــرون زد. نخســتین کســی کــه 

آن را بــا موشــگافی زیادتــر بررســی کــرد و بازتــاب گســرده تر 

از پاکســتان بــه افغانســتان فرســتاد، صاحبــزاده حببیب الرحان 

قلنــدر مومنــد بــود. نامــرده بــه پشــتو نوشــت:

ــش  ــاش و کوش ــل ت ــا حاص ــری پاراگراف ه ــام کارگی »اهت

قــرن بیســت اســت و شــاید در اثــر تتبــع روایــت و نقــل مــن 

انگلیســی، خــود را در ادب متــام جهــان جا زده باشــد. به همین 

ــی  ــی نام ــدی و عرب ــتو، هن ــی، پش ــای فارس ــل، در زبان ه دلی

بــرای »پاراگــراف« نیســت. در عربــی و فارســی معــارص الفــاظ 

»جــز« و »قطعــه« بــه همیــن معانــی اســتعال می گردنــد؛ ولــی 

ــاد نشــده اند.  ــد و در قاموس هــا ی ــد ان ــا آن هــم مفاهیــم جدی ب

/.../ پتــه خزانــه در حقیقــت شــاید یگانــه کتابــی باشــد کــه یا با 

امــای معیــاری امــروز کامــاً یکســان اســت یــا تفاوت بســیار 

ــاد و اســاس متــام کتــاب و  ــر بنی خفیــف در آن وجــود دارد. ب

کــم از کــم تــا رسحــد امــا، بــه آســانی ثبــوت می گــردد کــه 

ــته  ــی نوش ــد امای ــای جدی ــر معیاره ــق ب ــه« مطاب ــه خزان »پت

شده اســت.« )برگ هــای 3، 4، 114 و 115 »پتــه خزانــه 

ــد  ــور عبداالح ــردان: دکت ــوالی 1988/ برگ ــزان«، ج فی املی

وفــا معصومــی، مــی 2007(

ــذاری  ــه همگ ــوان روآورد ب ــادآوری دیگــران، می ت گذشــته از ی

ــار/  ــه« )قنده ــه خزان ــرگ »پت ــن ب ــراف در چندی ــرد پاراگ کارب

ــل/  ــی )کاب ــاد عبدالحــی حبیب 1728( و دســت نویس جاودانی

ــس از آن. ــال پ ــت 250 س 1978( درس

اگــر کنجــکاوی ســزاوار سنگســار و دشــنام نباشــد، آیــا خــرده 

ــه چشــم منی خــورد؟ هاننــدی ب

دنباله دارد.

ــتان،  ــده افغانس ــروزی، آین ــوان ام ــل ج نس

ــاً؟ واقع

فیســبوک آیینــه متــام منــای جوانــان افغان اســت. بخــش مهم 

ــرای پخــش  ــزار اجتاعــی را ب ــن اف ــا اکرثیــت آن هــا ای و حت

ــزا  ــش و ناس ــی و فح ــب دین ــی، تعص ــوم گرای ــونت، ق خش

ــع  ــد موض ــه می خواهن ــر زمانی ک ــده دیگ ــد، ع ــکار می برن ب

ــر و  ــتناکی فق ــور وحش ــد، به ط ــی بگیرن ــا اجتاع ــی ی سیاس

درماندگــی و جهــل فرهنگــی خــود را بــه منایــش می گذارنــد، 

ــود.  ــان می ش ــم انس ــا خش ــر و حت ــب تاث ــی موج ــه گاه ک

البتــه اســتثناهایی هــم وجــود دارد. دلیــل آن را نبایــد تنهــا در 

ــه  ــن ده ــی چندی ــونت ط ــگ و خش ــگ جن ــت فرهن حاکمی

دانســت. سیســتم تربیتــی دانشــگاه های افغانســتان کــه خــود 

منونــه ی از سیســتم سیاســی 1۶ ســال اخیر اســت مســئولیت 

ــد. ایــن حالــت آنقــدر حاکــم  ــادی در ایــن وضعیــت دارن زی

ــه  ــا و ســایر کشــورهای پیرشفت ــه اروپ اســت کــه مهاجــرت ب

ــذارد. ــا منی گ ــادی روی آن ه ــر زی تاثی

دخــر خامنــی کــه بــه زبــان فرانســه تســلط دارد و بــه احتــال 

زیــاد در ایــن کشــور زندگــی می کنــد و طبعــاً بــه رســانه ها و 

مواخــذ روی سیاســت ضــد اســامی ترامــپ کــه مخالفــت 

جهانــی را بــا خــود دارد و از تبعیــض بــر ضــد اتبــاع 7 کشــور 

مســلان )حتــا اگــر تبعــه یــک کشــور اروپایــی را هــم داشــته 

باشــد( آغــاز شــد، دسرســی دارد، در پــای یــک پســت مــن 

بــه زبــان فرانســه می نویســد: »خیلــی خوشــحال هســتم کــه 

ترامــپ مانــع ورود ایرانی هــا شــده. ایــران در مــدت 30 ســال 

همیــن کار را بــا افغان هــا کــرده. ممنونــم آقــای ترامــپ.«

ــده  ــه پیچی ــه معظل ــان ب ــوان افغ ــک ج ــگاه ی ــت ن ــن اس ای

ــپ. از  ــت ترام ــب سیاس ــران و عواق ــان در ای ــن افغ مهاجری

ــرای  ــی ب ــه نقش ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــرادی می ت ــن اف چنی

ــد؟ ــازی کنن ــتان ب ــادی افغانس ــح و آب صل

بگو مگو از
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جــان تــری، کاپیتــان چلســی مدعــی 
ــینی اش  ــت نش ــر نیمک ــه اگ ــد ک ش
تضمیــن  را  باشــگاه  قهرمانــی 
ــی فصــل  ــد، حاضــر اســت باق می کن

بنشــیند.  نیمکــت  را روی 
در  آبی هــا  تجربــه  بــا  کاپیتــان 
توســط  نــدرت  بــه  فصــل  ایــن 
ــده و  ــتاده ش ــدان فرس ــه می ــه ب کونت
ــوده اســت.  بیشــتر نیمکــت نشــین ب
ــه 3-4-3  ــر سیســتم ب ــن تغیی همچنی
ــم  ــخت تر ه ــرای او س ــرایط را ب ش
ــن حــال چلســی  ــا ای کــرده اســت. ب
در راه قهرمانــی گام بــر مــی دارد و 
تــری مدعــی شــد کــه اگــر نیمکــت 
ــی  ــم را قطع ــی تی ــینی اش قهرمان نش
نیمکــت  اســت  حاضــر  می کنــد، 

ــد.  ــین باش نش
او گفــت: »گاهــی بــه عنــوان بازیکــن 
هیــچ کاری نمی تــوان انجــام داد. مــن 

ــردم،  ــازی ک ــازی اول فصــل را ب 4 ب
مصــدوم شــدم و مقابــل لیورپــول 
در خانــه و آرســنال در خــارج از 
خانــه شکســت خوردیــم و ســرمربی 
ــاز  پرســید کــه تــا کــی بــه میادیــن ب
خواهــم گشــت؛ ســپس 13 بــازی 
بــدون شکســت پشــت ســر گذاشــتیم 
ــر  ــدم، دیگ ــاده ش ــن آم ــی م و وقت
ــه  ــردم. ب ــدان بازگ ــه می ــتم ب نتوانس
عنــوان بازیکــن قبــول ایــن موضــوع 
دشــوار اســت ولــی بایــد قبــول کــرد. 
ــم  ــه در تی ــل کونت ــی مث ــی مرب وقت
ــما  ــا ش ــه از روز اول ب ــت ک شماس
کــه  می گویــد  و  بــوده  صــادق 
ــداری و تیــم  ــی ن ــم جای دیگــر در تی
بــازی می کنــد، کاری  عالــی  هــم 
مــن  ولــی  داد؛  انجــام  نمی تــوان 
حاضــرم کــه کل فصــل را بــازی 
نکنــم و چلســی قهرمــان شــود.«

اســکار، هافبــک برزیلــی مدعــی شــد 
کــه انتقالــش بــه چیــن فقــط بــه خاطر 

پــول نبــوده اســت. 
لیگ هــای  بازیکنــان  انتقــال  مــوج 
اروپــا بــه چیــن همچنــان ادامــه دارد و 
ــه  ــود ک اســکار یکــی از ســتاره هایی ب
از چلســی جــدا شــد و بــه شــانگهای 
SIPG پیوســت. شــانگهای بــرای این 
ــه چلســی  ــد ب ــون پون ــال 6۰ میلی انتق
پرداخــت کــرد و حقــوق نجومــی 4۰۰ 
ــرای اســکار  ــد در هفتــه را ب هــزار پون
ــکار  ــال اس ــت. ح ــه اس ــر گرفت در نظ
مدعــی شــد کــه ایــن انتقــال فقــط بــه 

خاطــر پــول نبــوده اســت. 
از  گذشــته  ســال  »مــن  گفــت:  او 
چیــن پیشــنهاد داشــتم ولــی در آن 
ــن پیشــنهاد  ــه ای ــان نمی خواســتم ب زم
ــان را  ــار پیشنهادش ــن ب ــم. ای ــر کن فک
بررســی کــردم و پــروژه فوتبالــی شــان 
فوق العــاده بــود. در هــر مکالمــه یــک 

ــان  ــد از پیشــنهاد جذاب ش وجــه جدی
وجــه  می شــد.  رونمایــی  برایــم 
اقتصــادی اش مهــم بــود ولــی موضــوع 
فقــط پــول نبــود. مــن تنهــا بــه چیــن 
نرفتــه ام بلکــه همســر و فرزندانــم نیــز 
همراهــم هســتند بنابرایــن شــهری 
ــد.  ــا باش ــد زیب ــتم بای ــه در آن هس ک
ــردم  ــازی نمی ک ــی ب ــی خیل در چلس
ــانگهای  ــنهاد ش ــی پیش ــن وقت بنابرای
را شــنیدم، از انتقــال بــه ایــن تیــم 

ــدم.  ــحال ش خوش
ــه  ــت. او ب ــی اس ــان خوب ــه انس کونت
تصمیــم من احتــرام گذاشــت و متوجه 
شــد کــه مــن می خواهــم فیکــس بازی 
ــه او  ــد، ب ــه چلســی آم ــی ب ــم. وقت کن
گفتــم کــه باشــگاه هایی بــه دنبــال 
جــذب مــن هســتند. او گفــت کــه در 
ــن  ــه همی ــا دارم و ب ــش ج برنامه های
خاطــر در چلســی مانــدم ولــی اوضــاع 

ــر کــرد.« تغیی

اســطوره باشــگاه بارســلونا معتقــد 
ــی و  ــودش، مس ــث خ ــه مثل ــت ک اس
ــی  ــث MSN فعل ــر از مثل ــو بهت اتوئ

اســت.  آبی اناری هــا 
رونالدینیــو 5 ســال اســتثنایی را در 
بارســلونا پشــت ســر گذاشــت و 
تبدیــل بــه یکــی از اســطوره های ایــن 
باشــگاه شــد. زمانــی مثلث او، مســی و 
اتوئــو بــه هیــچ تیمــی در اروپــا رحــم 
ــر،  ــال اخی ــه س ــا در س ــد؛ ام نمی کردن
ــار  ــار و ســوارز، آم ــث مســی، نیم مثل
گول زنــی بــه مراتــب بهتــری از خــود 

ــته اند.  ــای گذاش ــه ج ب
ــت:  ــورد MSN گف ــو در م رونالدینی

»MSN در مقطــع خــود تاریخ ســاز 
اســت.  بــوده  فوق العــاده  و  شــده 
ــم  ــکار کن ــن مســاله را ان ــم ای نمی توان
ولــی بــه شــخصه مثلــث خودم، مســی 

و اتوئــو را ترجیــح می دهــم.«
رونالدینیــو در مــورد نیمــار هــم گفــت: 
»نیمــار درحــال حاضــر میــان بــزرگان 
ــدارم  ــی شــک ن ــرار دارد ول ــال ق فوتب
کــه روز بهتریــن بازیکــن دنیــا خواهــد 
آن  منتظــر  برزیلی هــا  همــه  شــد. 
ــن  ــا بهتری ــه نیم ــرا ک ــتند؛ چ روز هس
فوتبالیســت حــال حاضــر برزیل اســت 
و پیشــرفت او بــه ســود فوتبــال ملــی 

ــود.« مــا خواهــد ب

کاســیاس واکنــش جالبــی بــه ســوالی 
ــال در  ــا رئ ــی ب ــه رویاروی ــوط ب مرب
فینــال لیــگ قهرمانــان و کشــیده شــدن 
ــازی بــه ضربــات پنالتــی نشــان داد.  ب
ــورش  ــل حض ــن فص ــیاس دومی کاس
ــذارد.  ــر می گ ــت س ــو را پش در پورت
از 25 ســال  اســطوره رئــال پــس 
در  و  شــد  جــدا  باشــگاه  ایــن  از 
بهتریــن دروازه بــان  حــال حاضــر 
اروپــا از لحــاظ آمــاری محســوب 
در  را  گــول  کمتریــن  او  می شــود. 
ــر  ــگ معتب ــای 5 لی ــان دروازه بان ه می

اروپایــی دریافــت کــرده اســت. 
ــگ  ــی لی ــتم نهای ــک هش ــو در ی پورت
قهرمانــان بایــد بــه مصــاف یوونتــوس 
ــدار  ــی دی ــا ناپول ــز ب ــال نی ــرود و رئ ب
ــه  ــرد. کاســیاس در مصاحب خواهــد ک

بــا اونــدا ســرو در مــورد فینــال 
احتمالــی بــا تیــم ســابق خــود گفــت: 
ــه خصــوص  »بســیار ســخت اســت ب
ــد  ــال برس ــه فین ــه ب ــو ک ــرای پورت ب
ولــی اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، 
فوق العــاده خواهــد شــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه بــرای رئــال اینکــه بــه 
فینــال برســد دور از دســترس نیســت 
ــووه  ــا ی ــواری ب ــدار دش ــا دی ــی م ول

ــم.« ــش رو داری پی
ــات  ــه ضرب ــازی ب ــدن ب ــیده ش کش
احتمالــی  زدن  چیــپ  و  پنالتــی 
ــن  ــه چنی ــان دارم ک ــوس: »اطمین رام
نخواهــد شــد؛ چــون رامــوس جــرات 
ــه  ــدارد. البت ــن را ن ــل م ــن کار مقاب ای
ــرای  ــان را ب ــت تالش م ــر دو نهای ه
موفقیــت در پنالتی هــا خواهیــم کــرد.«

جان تری: حاضرم نیمکت بنشینم 
ولی چلسی قهرمان شود

اسکار: فقط به خاطر پول به چین نیامدم

رونالدینیو: مثلث خودمان را به MSN ترجیح می دهم

کاسیاس: راموس جرات چیپ زدن به من را ندارد

ــلونا،  ــرمربی بارس ــه، س ــس انریک لوئی
ــت  ــت های پش ــه دس ــود هرگون وج
ــی  ــردن تیم ــان ک ــرای قهرم ــرده ب پ

ــرد.  ــال( را رد ک ــاص )رئ خ
بارســلونا  چــاپ  رســانه های  در 
شــبهاتی بــه وجــود آمــده مبنــی 
بــر اینکــه اشــتباهات داوری علیــه 
ــه  ــاری عامدان ــل ج ــلونا در فص بارس
و بــه ســود رئــال مادریــد اســت؛ امــا 
لوئیــس انریکــه ایــن ادعــا را رد کــرد. 
نشســت  در  کــه  بارســا  ســرمربی 
و  بارســا  امشــب  بــازی  خبــری 
اتلتیکــو در نیمــه نهایــی کوپــا دل ری 
ــی  ــت: »خیل ــود گف ــرده ب ــرکت ک ش
ســاده اســت. هــر تیمــی بیشــتر امتیــاز 
ــد شــد و  ــان خواه ــد، قهرم ــع کن جم
ــود.  ــاک خواهــد ب ــز پ ــی اش نی قهرمان
ســناریویی بــرای قهرمــان کــردن هیــچ 

ــدارد.« ــود ن ــی وج تیم
ــواری  ــازی دش ــک ب ــو: »بی ش اتلتیک
ــا  ــود. ب ــد ب ــم خواه ــر دو تی ــرای ه ب

ــراغ دارم،  ــو س ــه از اتلتیک ــی ک قدرت
انتظارمــان  در  ســخت  دقیقــه   18۰
اســت. هــدف مــا پیــروزی و زدن گول 
ــل  ــدرون اســت. حداق در ویســنته کال
ــف  ــتر از حری ــد بیش ــول بای ــک گ ی
بزنیــم. بایــد از پــرس شــدید اتلتیکــو 
خودمــان را خــارج کــرده و موقعیــت 

ــم.  ــق کنی ــی خل گول زن
دو بــازی فصــل گذشــته بــا ایــن تیــم 
ــت در  ــازی رف ــان و ب ــگ قهرمان در لی
ــم  ــل کرده ای ــال را تحلی ــگای امس اللی
ــه  ــش رو ب ــدار پی ــدوارم در دی ــه امی ک

ــد.« ــان بیای کارم
سیســتم چرخشــی: »تغییــرات کــه 
تقویــم  داشــت.  خواهیــم  مســلما 
ــا  ــش روی م ــرده یی پی ــخت و فش س
قــرار دارد و مــن بایــد همــه بازیکنانــم 
را بــرای ادامــه فصــل آمــاده نــگاه دارم؛ 
ولــی بعیــد می دانــم نــه مــا و نــه 
ــرات  اتلتیکــو، در ترکیــب اصلــی تغیی

ــم.« ــال کنی ــادی اعم زی

ــه  ــگا ک ــس اللی ــاس، رئی ــر تب خاوی
از هــواداران رئــال مادریــد اســت، 
ــه  ــر علی ــی ب ــوت های اعتراض ــه س ب
رونالــدو در برنابئــو واکنــش نشــان داد. 
کریســتیانو رونالــدو در یکــی دو بــازی 
خانگــی اخیــر رئــال مادریــد از ســوی 
ــم  ــن تی ــی ای ــواداران افراط ــی ه برخ
هــو شــده اســت؛ اتفاقــی عجیــب 
بــرای بهتریــن بازیکــن تاریــخ رئــال و 
ــی  ــای گول زن ــه رکورده صاحــب هم

ــگاه.  ــن باش ای
خاویــر تبــاس، رییــس اللیــگا دربــاره 
هــو شــدن کریســتیانو رونالــدو گفــت : 
»رونالــدو بهتریــن بازیکنــی اســت 
ــت. او  ــته اس ــد داش ــال  مادری ــه رئ ک
جایگاهــش در ایــن تیــم ماننــد آلفــردو 
ــد  ــدو همانن ــت. رونال ــتفانو اس دی اس
لیونــل مســی نبایــد هــو شــود. آن هــا 
ــد  ــز نبای ــه هرگ ــتند ک ــی هس بازیکنان

هــو شــوند.«
ــلونا و  ــدار بارس ــتباه داوری در دی اش
ــه 57  ــی را ک ــس )داور توپ ــال بتی رئ

ســانتی متــر از خــط عبــور کــرده بــود 
را بــه نفــع بارســلونا گــول اعــالم 
ــت  ــاره صحب ــث شــد دوب ــرد( باع نک
از اســتفاده از تکنولــوژی تشــخیص 
ــاس  ــود. تب ــط ش ــوپ از خ ــور ت عب
ــتفاده  ــاق، اس ــن اتف ــه ای ــش ب در واکن
از ویدئوچــک در اللیــگا بــرای فصــل 

ــرد.  ــد ک ــده را تایی آین
رییــس اللیــگا در این بــاره گفــت : 
»پیــش از ایــن ســه بــار در ایــن 
ــی رخ داده  ــن اتفاق ــگا چنی فصــل اللی
از چیــزی  بــود و هیــچ شــخصی 
ــش  ــکل پی ــن مش ــرد. ای ــت نک صحب
ــی  ــا حرف ــت ام ــود داش ــن وج از ای
دیــدار  در  نشــد.  زده  این بــاره  در 
ــال   ــیا، رئ ــا - والنس ــوو الکرونی دپورتی
سوســیداد - بارســلونا و اتلتیکومادرید 
- رئــال  مادریــد، توپ هــا گــول شــده 
بــود. فیفــا هنــوز از ویدیــو چــک بــه 
صــورت آزمایشــی اســتفاده می کنــد و 
مــا نیــز از فصل آینــده از همیــن روش 

ــرد.« ــم ک ــتفاده خواهی اس

ــک فرانســوی  ــدی، هافب ــزی ماتوئی بلی
ــه  ــرد ک ــاش ک ــن ف ــن ژرم ــاری س پ
ــدن در  ــوس و مان از رد پیشــنهاد یوونت

ــد.  ــیمانی نمی کن ــراز پش ــس اب پاری
ــورد  ــادی در م ــار زی ــتان اخب در تابس
جدایــی ایــن هافبــک 3۰ ســاله شــنیده 
ــای  ــرار اون ــدی اص ــا ماتوئی ــد ام ش
ــدن وی را دلیــل نرفتــن  ــه مان امــری ب
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــن می دان ــه توری ب
ــاری  ــا پ ــال 2۰18 ب ــا س ــدی ت ماتوئی

ــرارداد دارد.  ــن ق ــن ژرم س
ــتن  ــتان پیوس ــت: »داس ــدی گف ماتوئی
مــن بــه یــووه فراتــر از شــایعات بــود 
و مــن قبــل از یــورو 2۰16 و بــه همراه 
ــران  ــا س ــاتی ب ــه ام جلس ــر برنام مدی

ــد  ــن عالقمن ــرا م ــتیم زی ــا داش آن ه
ــر  ــر نظ ــودم زی ــای خ ــودم توانایی ه ب
یــک ســرمربی جدیــد را امتحــان کنــم. 
مــن نیــاز داشــتم تــا شــرایط واضــح و 
ــه یی  ــد از جلس ــد و بع ــخص باش مش
ــکات مبهــم  ــای امــری، همــه ن ــا اون ب
ــور  ــه تص ــد. گرچ ــرف ش ــم برط برای
جدایــی از پاریــس در ذهنــم بــود 
ــاق  ــن اتف ــدادن ای ــاال از رخ ن ــا ح ام
ــوط  ــی مرب ــتان جدای ــحالم. داس خوش
ــه  ــن از اینک ــت و م ــته اس ــه گذش ب
ــود  ــه خ ــتم ب ــم هس ــن تی ــن ای بازیک
ایــن  امیــدوارم  و  می کنــم  افتخــار 
همــکاری رونــدی طوالنــی داشــته 

ــد.« باش

هفتــه گذشــته بــود کــه زیــدان پــس از 
ــش  ــاالگا از افزای ــر م ــال ب ــروزی رئ پی
تعــداد مصدومیــن تیمــش گالیــه کــرد. 
رئــال مادریــد بــدون 7 بازیکــن اصلــی 
خــود در بــازی برگشــت دور یــک 
ــل  ــا دل ری مقاب ــی کوپ ــارم نهای چه
ســلتا متوقــف شــد و از دور رقابت هــا 
کنــار رفــت؛ امــا دو روز پیــش در 
اللیــگا توانســت سوســیداد را ۰-3 
ــا  ــود ب ــه خ ــا فاصل ــد ت ــوب کن مغل
بارســا را بــه 4 امتیــاز افزایــش دهد. در 
هــر صــورت معضــل افزایــش تعــداد 
ــال  ــه رئ ــه خــود را ب ــان، ضرب مصدوم

زد. 
ــا  ــزو و رئالی ه ــرای زی ــر خــوب ب خب
ــس،  ــه و خام ــه پ ــچ، پ ــه مودری اینک
ــده و  ــرف ش ــان برط ــت ش مصدومی
بــرای بــازی حســاس هفتــه آینــده در 
زمیــن ســلتا مشــکلی نخواهند داشــت. 
مودریــچ در بــازی رفــت یــک چهــارم 
نهایــی کوپــا دل ری برابر ســلتا آســیب 
دیــد و پــس از دو هفتــه بهبــود یافتــه، 
خامــس نزدیــک بــه یــک مــاه از 
ــز  ــه نی ــه پ مصدومیتــش می گــذرد و پ
پــس از جــام جهانــی باشــگاه ها دیگــر 
نتوانســته بــرای رئــال بــه میــدان بــرود. 

انریکه: 
سناریو برای قهرمانی تیمی خاص وجود ندارد

رئیس اللیگا: رونالدو و مسی هرگز نباید هو شوند

ماتوئیدی: از رد پیشنهاد یوونتوس پشیمان نیستم

بازگشت سه ستاره مصدوم رئال مقابل سلتا

ــپ  ــم پ ــرای تی ــتریونایتد ب ــگاه منچس ــطوره باش اس
ــم  ــن 4 تی ــن بی ــرار گرفت ــس ق ــی چان ــوال حت گواردی

ــت.  ــل نیس ــز قائ ــره را نی ــگ جزی ــر لی برت
ســیتی بــا هدایــت گواردیــوال شــروع طوفانــی در لیــگ 
برتــر داشــت؛ امــا بــه تدریــج افــت ایــن تیــم شــروع 
شــد؛ طوریکــه در حــال حاضــر بــا چلســی صدرنشــین 
ــروعی  ــه ش ــز ک ــد نی ــالف دارد. یونایت ــاز اخت 12 امتی
ــیده  ــیتی رس ــازی س ــه 2 امتی ــف داشــت حــاال ب ضعی

اســت. 
پیتــر اشــمایکل، دروازه بــان افســانه یی شــیاطین ســرخ 
ــک  ــدام ی ــیتی، ک ــد و س ــن یونایت ــه بی ــورد اینک در م
ــر  ــت: »اگ ــرد گف ــد ک ــب خواهن ــری کس ــه بهت رتب
ــه  ــم ک ــد بگوی ــم، بای ــرف بزن ــه ح ــم صادقان بخواه
ــد را  ــود در یونایت ــو راه خ ــد. مورینی ــتر یونایت منچس
پیــدا کــرده و فهمیــده اســت کــه بــرای موفقیــت چــه 
ــرای  کاری بایــد انجــام دهــد. بازیکنانــی هــم کــه او ب
یونایتــد خریــداری کــرده بــا تیــم وفــق پیــدا کرده انــد 
ــرای نتیجه گیــری  و همان هایــی هســتند کــه یونایتــد ب

ــاز داشــت.« ــا نی ــه آن ه ــت ب و کســب موفقی
ــه  ــا ب ــوال ت ــپ گواردی ــم پ ــر می کن ــوال: »فک گواردی
اینجــا موفــق نبــوده اســت. درســت اســت کــه ترکیــب 
ــد  ــار داری ــما انتظ ــا ش ــار دارد؛ ام ــواری را در اختی دش
کســی کــه طرفدارانــش می گوینــد نابغــه فوتبــال 
ــر  ــا فک ــد ام ــرف کن ــد مشــکالت را برط اســت، بتوان

ــد.  ــن کار را بکن ــد ای ــم بتوان نمی کن
حقیقــت ایــن اســت کــه فکــر نمی کنم ســیتی چانســی 
ــد.  ــته باش ــان داش ــگ قهرمان ــهمیه لی ــرای کســب س ب
ــادی  ــان زی ــد و بازیکن ــادی دارن ــکالت زی ــا مش آن ه
ــخص  ــا ورود ش ــم ب ــر می کن ــتند. فک ــت هس ناراح
ــی در  ــرات بزرگ ــوال، تغیی ــپ گواردی ــون پ ــوی چ ق
تیــم ایجــاد می شــود و تطبیــق یافتــن بــا ایــن تغییــرات 

ــان ســخت اســت.« ــرای بازیکن ب

الکســاندر پاتــو، مهاجــم ســابق میــالن رســما بــه تیــم 
تیانجیــن کوانجیــن از لیــگ چیــن پیوســت. 

پاتــو 27 ســاله روزهــای خوبــی را در ویارئــال ســپری 
ــم  ــن تی ــرای ای ــازی ب ــا 6 گــول در 24 ب نکــرد و تنه
بــه ثمررســاند. در نهایــت تصمیــم گرفــت کــه راهــی 
لیــگ چیــن شــود و بــه تیمــی بپیونــدد کــه هدایتــش 
بــر عهــده فابیــو کانــاورو، اســطوره ایتالیایــی اســت. او 
حــاال هــم بــازی اکســل ویتســل و جوئوانــی خواهــد 

شــد. 
ــی زد، در 23  ــوپ م ــا ت ــی در اروپ ــه از جوان ــو ک پات
ســالگی تصمیــم گرفــت بــه برزیــل بازگــردد و پــس 
ــی و  ــا چلس ــرد ب ــعی ک ــف، س ــل ضعی ــد فص از چن
ویارئــال دوبــاره بــه فوتبــال اروپــا بازگــردد ولــی افت 
محســوس او، ایــن اجــازه را نمــی داد کــه بــه روزهــای 
خوبــش بازگــردد. در نهایــت او تصمیــم نهایــی را بــا 

پیوســتن بــه لیــگ چیــن گرفــت.

بارســلونا امشــب در مادریــد مهمــان اتلتیکــو خواهــد 
ــا دی  ــی کوپ ــه نهای ــه نیم ــت مرحل ــدار رف ــود. دی ب
ــی  ــیت مضاعف ــم از حساس ــر دو تی ــرای ه ــه ب ری ک
ــوای  ــا در ه ــروز بارس ــن دی ــت. تمری ــوردار اس برخ
ــق  ــید و مطاب ــام رس ــه انج ــلونا ب ــهر بارس ــاری ش به
ــن غیبــت  ــن تمری انتظــار، اینیســتا و بوســکتس در ای

ــتند.  داش
اولــی از مصدومیــت عضالنــی و دومــی از مصدومیــت 
مــچ پــا رنــج می بــرد. بدیــن ترتیــب هیچکــدام 
نمی تواننــد بارســا را در بــازی امشــب همراهــی کننــد. 
دو بازیکنــی کــه غیبــت شــان در بــازی قبلــی بارســا 

برابــر بتیــس کامــال محســوس بــود. 
ماســکرانو جــای بوســکتس را پــر خواهــد کــرد و بــه 
جــای اینیســتا نیــز گزینه هایــی مثــل راکیتیــچ و آنــدره 

گومــز در دســترس هســتند. 

اشمایکل: منچستر سیتی 
چهارم هم نخواهد شد

پاتو به لیگ چین پیوست

غیبت قطعی اینیستا و بوسکتس 
مقابل اتلتیکو
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دادخواهــی  »گــروه  روز:  اطالعــات 
ــت  ــک فهرس ــان« ی ــی زن ــوق سیاس حق
زن  هــزار  از  بیــش  نــام  از  متشــکل 
ــور را  ــای کش ــام والیت ه ــه« از تم »نخب
ــان را  ــا آن ــه حکومــت ســپرده اســت ت ب

در ادارت دولتــی اســتخدام کنــد.
ایــن گــروه کــه در عرصــه ی حقــوق زنان 
ــی  ــاختار سیاس ــان در س ــارکت زن و مش
ــت  ــنبه در نشس ــد، روز سه ش کار می کنن
خبــری در کابــل گفــت کــه رهبــران 
ــای  ــه وعده ه ــی ب ــت وحــدت مل حکوم
ــی در  ــارزات انتخابات ــان مب ــود در زم خ
عرصــه ی مشــارکت سیاســی زنــان عمــل 

نکــرده اســت.
ایــن فهرســت بیــش از هــزار نفــری 
غضنفــر،  اســداهلل  بــه  »نخبــه«  زنــان 
ــه نمایندگــی از  ــور، ب مشــاور رییس جمه

ــد. ــپرده ش ــت س حکوم
حکومــت  می گویــد  گــروه  ایــن 
اســتفاده  فهرســت  ایــن  از  می توانــد 
کــرده و در انتخــاب نکــردن زنــان بــرای 
ــت در  ــود ظرفی ــی، نب ــت های حکومت پس

ــد. ــرار نده ــه ق ــان را بهان ــان زن می
سیاســی  حقــوق  دادخواهــی  »گــروه 
مؤسســه ی  بــا  همــکاری  در  زنــان«، 

انتخابــات آزاد و عادالنــه ی افغانســتان 
و  وضعیــت  بررســی  ضمــن  )فیفــا(، 
جایــگاه زنــان در ســطوح رهبــری و 
ــه بررســی  ــی؛ ب ــای دولت ــی نهاده مدیریت
کمــی و کیفــی ســطح اشــتراک زنــان 
و  انتصابــی  انتخابــی/  کرســی های  در 
مرکــز  ســطح  در  سیاســی  مدیریتــی/ 
و والیــات پرداختــه و موانــع موجــود 
ــت. ــت آورده اس ــه را به دس ــن زمین درای

محمــد یوســف رشــید، رییــس فیفــا 
ــت  ــن فهرس ــه ی ای ــت کار روی تهی گف
ــاز  ــت آغ ــل در ۳۴ والی ــال قب ــک س ی
و  »مســتعد  زن  تــن   ۱۰۸۰ حــدود  و 
بــرای  را  آنــان  و  شناســایی  نخبــه«، 
ــون  ــی چ ــری و مدیریت ــت های رهب پس
رهبــری  معینیت هــا،  »وزارتخانه هــا، 
ریاســت های  ولســوالی ها،  والیــت، 
عالــی  شــورای  شــاروالی،  عمومــی، 
اصالحــات  کمیســیون  ســتره محکمه، 
ــد. ــه حکومــت معرفــی کردن اداری و... ب
سیاســی  حقــوق  دادخواهــی  گــروه 
ــدگان  ــکل از نماین ــتان متش ــان افغانس زن
جامعــه ی  نهادهــای  ملــی،  شــورای 
مدنــی، کمیســیون مســتقل انتخابــات، 
ــی و  ــزاب سیاس ــان، اح ــور زن وزارت ام

اســت. رســانه ها 
می گوینــد  گــروه  ایــن  مســئوالن 
کــه یافته هــای ایــن دو نهــاد، نشــان 
حقــوق  احیــای  بــرای  کــه  می دهــد 
سیاســی  مشــارکت  افزایــش  و  زنــان 
زنــان، اقدامــات جــدی صــورت نگرفتــه 
و حیــن گمــارش مقامــات بلندپایــه ی 
دولتــی، ســهم زنــان نیــز به صــورت 
ــه  ــان در نظــر گرفت ــی آن جــدی در معرف

ــت. ــده اس نش
ــد  ــال خواه ــد دارد دنب ــروه تأکی ــن گ ای
کــرد کــه آیــا حکومــت از ایــن فهرســت 
کرســی های  در  افــراد  انتخــاب  در 

حکومتــی اســتفاده می کنــد یــا نــه.
حمیــرا ثاقــب، یــک تــن از اعضــای 
حکومــت  گفــت  مدنــی  جامعــه ی 
ــهم  ــه س ــده ک ــادر نش ــا ق ــتان حت افغانس
ادارات  پاییــن  پســت های  در  را  زنــان 

حکومتــی افزایــش دهــد.
در حــال حاضــر ۲۲ درصــد از کارمنــدان 
ــان  ــتان زن ــی را در افغانس ــات ملک خدم
کــه  حالــی  در  می دهــد،  تشــکیل 
ــه  ــش ب ــال پی ــدود ۱5 س ــت ح حکوم
جامعــه جهانــی تعهــد داده بــود کــه ایــن 
ــد. ــش ده ــد افزای ــا ۳۰ درص ــش را ت نق

اطالعــات روز: دومینــک جیرمــی، ســفیر 
ــکان  ــد ام ــتان، می گوی ــا در افغانس بریتانی
ــار،  ــن حکمتی ــه گلبدی ــود دارد ک آن وج
رهبــر حــزب اســالمی قبــل از رفــع 
امنیــت ســازمان  تحریم هــای شــورای 

ــد. ــل بیای ــه کاب ــل ب مل
مصاحبــه ی  یــک  در  جیرمــی  آقــای 
ــه  ــکا، گفت ــدای امری ــا ص ــی ب اختصاص
اســت کــه برگشــت حکمتیــار بــه کابــل، 
مربــوط بــه حکومــت افغانســتان می شــود. 
او افــزوده کــه پشــتیبانی اعضــای دایمــی 
ــن  ــل از ای ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــر  ــت و »فک ــم اس ــتان، مه ــدام افغانس اق
اعضــای شــورای  تمــام  می کنــم کــه 
ــن  ــا از ای ــد ت ــل متحــد آماده ان ــت مل امنی

ــد.« ــتیبانی کنن ــدام، پش اق
اســالمی  حــزب  حــال  همیــن  در 
ــه در  ــن حــزب ک ــر ای ــه رهب ــد ک می گوی
ــد  ــا چن داخــل خــاک افغانســتان اســت ت
هفتــه ی آینــده بــه پایتخــت خواهــد آمــد.
ارشــد  نماینــده ی  کریــم،  امیــن 
حــزب اســالمی بــرای پیشــبرد رونــد 
گفت وگوهــای صلــح بــا دولت افغانســتان 

ــه اســت کمیســیون های عملی ســازی  گفت
زمینه ســازی  روی  صلــح  توافق نامــه 
بــرای تامیــن امنیــت و محــل بــود و بــاش 
ــال  ــد و احتم ــار کار می کنن ــای حکمتی آق
ــه ی  ــه هفت ــا س ــا دو ی ــا ت ــن کاره دارد ای

ــند. ــان برس ــه پای ــده ب آین
حــدود چهــار مــاه از امضــای توافق نامــه ی 
صلــح حکومــت وحــدت ملــی و حــزب 
اکــرم  می گــذرد.  حکمتیــار  اســالمی 
ــور  ــد رییس جمه ــاور ارش ــواک، مش خپل
می گویــد کــه پیــش از آمــدن آقــای 
حکمتیــار شــماری از زندانیــان حــزب 
اســالمی کــه پرونده های شــان بررســی 

از  حســن نیت  نشــانه ی  بــه  شــده اند، 
ــد. ــد ش ــدان آزاد خواهن زن

ــن حــزب اســالمی در انتظــار  پیــش از ای
ــن حــزب از  ــر ای ــام رهب ــدن ن ــرون ش بی
فهرســت ســیاه ســازمان ملــل متحــد بــود، 
ــیه  ــت فرانســه و روس ــس از مخالف ــا پ ام
نــام  کشــیدن  بیــرون  بررســی  رونــد 
ــه  ــت ب ــن فهرس ــار از ای ــن حکمتی گلبدی

ــد. ــیده ش درازا کش
ــد  ــور می گوی ــاور رییس جمه ــون مش اکن
کــه تالش هــای دپلماتیــک بــرای قناعــت 
ــق  ــذ رای مواف ــورها و اخ ــن کش دادن ای

ــان ادامــه دارد. آن

هیلی ارشاد: 
به خاطری گفتم انتحار می کنم 

که جوانان بیدار شوند

نام های بیش از هزار زن »نخبه« 
برای استخدام به حکومت سپرده شد

سفیر بریتانیا: امکان آمدن حکمتیار در کابل 
پیش ار رفع تحریم ها وجود دارد

ــس  ــا در مجل ــده ی کوچی ه ــاد، نماین ــی ارش ــات روز: هیل اطالع
ــون  ــل قان ــه ی تعدی ــر لویه جرگ ــود اگ ــه ب ــه گفت ــدگان ک نماین
اساســی و تغییــر نظــام سیاســی برگــزار شــود، او در جرگــه 
ــه اش  ــن گفت ــد ای ــون می گوی ــد، اکن ــار« می کن ــودش را »انتح خ

ــت. ــوده اس ــورش ب ــان کش ــداری« جوان ــر »بی به خاط
خانــم ارشــاد دوشنبه شــب در برنامــه ی »فراخبــر« تلویزیــون 
ــت از  ــرای حفاظ ــه ب ــت ک ــب گف ــن مطل ــراز ای ــن اب ــوع ضم طل

ــد زد. ــار خواه ــه انتح ــت ب ــی دس ــون اساس قان
ارشــاد اکنــون بــه بی بی ســی گفتــه اســت: »مــن اگــر از ایــن کلمــه 
ایــن قــدر زشــت و محکــم اســتفاده کــرده ام، بــرای ایــن اســت کــه 
جوانــان وطــن را بیــدار کنــم کــه اگــر بــه قیمــت ســر مــا هــم تمام 
شــد، مــا بایــد در ایــن شــرایط اجــازه ندهیــم کــه قانــون اساســی 

تعدیــل شــود.«
را در  ایــن عضــو مجلــس واکنش هــا گســترده یی  اظهــارات 
ــارات  ــن اظه ــیاری ای ــت و بس ــی داش ــی در پ ــبکه های اجتماع ش

ــد. ــش کردن وی را نکوه
امــا هیلــی ارشــاد در مصاحبــه اش بــا بی بی ســی تاکیــد کــرده کــه از 
واکنش هــا بــه ایــن اظهاراتــش آگاه اســت، ولــی می خواهــد تکــرار 
کنــد کــه از ســرش می گــذرد، امــا از قانــون اساســی کشــورش نــه.

ــون، او  ــاس قان ــه براس ــده ک ــیده ش ــه از او پرس ــن مصاحب در ای
تغییــر  بــا  مخالفــت  بــرای  زیــادی  مســالمت آمیز  ابزارهــای 
ــیوه ی  ــا چــرا ش ــار دارد ام ــام در اختی ــر نظ ــون اساســی و تغیی قان
ــده اســت. او در پاســخ  ــن منظــور برگزی ــه ای خشــونت آمیزی را ب
ــد  ــل، آدم بای ــل و ناقص العق ــان های کم عق ــل انس ــه: »در مقاب گفت

ــرد.« ــونت کار بگی از خش
ــه  ــتی ب ــی از ریاس ــام سیاس ــر نظ ــی و تغیی ــون اساس ــل قان تعدی
پارلمانــی از دیرهنــگام موضــوع بحث هــای داغ محافــل سیاســی و 
رســانه یی بــوده اســت، امــا در روزهــای اخیــر ایــن مســأله بیشــتر 

ــت. ــه اس ــه راه انداخت ــی را ب ــده و گفت وگوهای ــته ش برجس
ــت  ــاد حکوم ــی ایج ــه ی سیاس ــاس توافق نام ــم براس ــویی ه از س
وحــدت ملــی، پــس از دو ســال بایــد لویه جرگــه ی تعدیــل قانــون 
اساســی برگــزار شــده و جایــگاه ریاســت اجراییــه و نخســت وزیر 
ــه بیشــتر از دو ســال از عمــر  ــون ک ــا اکن ــد. ام ــر یاب ــی تغیی اجرای
حکومــت می گــذرد ولــی خبــری از برگــزاری لویه جرگــه ی 

ــون اساســی نیســت. تعدیــل قان


